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 Acórdão de 2 de Outubro de 2013.

Assunto:

Regulamento Euratom n.º 2988/95. Prazo de prescrição. Reenvio prejudicial. TJUE. 
Suspensão da instância.

Sumário:

Suscitando -se no recurso para o STA a questão da aplicabilidade do prazo de prescrição 
estabelecido no n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento (CE) EURATOM n.º 2988/95, 
de 18 de Dezembro de 1995, relativo à protecção dos interesses financeiros das 
Comunidades Europeias, e importando saber se esta norma se aplica apenas à 
relação entre a Comunidade Europeia e o recorrido enquanto organismo pagador 
de ajudas comunitárias ou, também, à relação entre o recorrido enquanto orga-
nismo pagador de ajudas comunitárias e a recorrente enquanto beneficiária de 
ajudas apuradas como indevidamente atribuídas, bem como, neste último caso, se 
tal prazo é também aplicável às “medidas” previstas no artigo 4.º do Regulamento 
ou apenas às sanções administrativas previstas no seu artigo 5.º, e tendo idêntica 
questão sido suscitada noutro recurso que corre termos neste Supremo Tribunal e 
no qual foi decidido interpelar o TJUE para dar resposta a essas questões, impõe-
-se determinar a suspensão da instância recursiva até que naquele processo seja 
proferida decisão pelo TJUE.

Processo n.º 27/13 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrido: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IFAP, I. P.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

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

1. A………, S.A., melhor identificada nos autos, recorre da sentença proferida pelo TAF de Viseu 
que julgou improcedente a oposição à execução fiscal n.º 2704200601011499, contra si instaurada por 
dívida ao Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IFAP, IP, no montante de € 92.460,01, 
referente a reposição de quantia recebida a título de subsídio atribuído no âmbito de restituições à 
exportação de vinho realizada na campanha de 1998.

Terminou as suas alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A) O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu que julgou improcedente a oposição à execução fiscal n.º 2704200601011499, em particular 
porque aplicou o prazo geral ordinário de prescrição de vinte anos ao procedimento para reposição de 
quantias relativas a restituições às exportações de vinho realizadas na campanha de 1998.

B) A aplicação do prazo ordinário de prescrição de vinte anos ao domínio da reposição de resti-
tuições à exportação de vinho da campanha de 1998 é contrária à legislação comunitária com aplicação 
directa no ordenamento português e, bem assim, aos princípios da segurança jurídica, da não discrimi-
nação dos litígios comunitários relativamente aos litígios nacionais e da proporcionalidade, subjacentes 
tanto ao ordenamento jurídico interno, como ao ordenamento jurídico comunitário.

C) Ao adoptar este Regulamento n.º 2988/95 e, em particular, o seu artigo 3º, n.º 1, o legislador 
comunitário pretendeu instituir uma regra geral de prescrição aplicável nessa matéria mediante o qual 
renunciou, voluntariamente, à possibilidade de recuperar somas indevidamente recebidas do orçamento 
comunitário após o decurso do período de quatro anos, período durante o qual as autoridades dos 
Estado -Membros, actuando em nome e por conta do orçamento comunitário, deveriam recuperar (ou 
deveriam ter recuperado) essas vantagens indevidamente obtidas.

D) No caso dos presentes autos, estamos perante alegadas irregularidades cometidas pela A……., 
aquando da exportação em causa, relativa à campanha de 1998 e realizada em Junho de 1999 (decor-
rente, entre outros, da não apresentação dos registos obrigatórios nos termos das regras comunitárias, 
nomeadamente de loteamento, misturas e aumento do título alcoométrico, conforme melhor decorre da 
decisão final do procedimento administrativo em causa, anexa à certidão de dívida dos presentes autos) 
que, lesando o orçamento do FEOGA -Garantia, determina a reposição da quantia recebida a título de 
restituições à exportação de vinho nessa campanha, ou seja, estamos perante uma situação subsumível 
ao campo de aplicação do mencionado Regulamento n.º 2988/95 e respectivo prazo de prescrição do 
procedimento de quatro anos a contar da data em que foi praticada a irregularidade.
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E) O Tribunal de Justiça da União Europeia, chamado a pronunciar -se pelas instâncias jurispru-
denciais dos diferentes Estados -Membros, tem plasmado o entendimento de que tal prazo de prescrição 
de quatro anos para o procedimento decorrente da prática de qualquer irregularidade que ponha em 
causa os interesses financeiros das Comunidades Europeias se aplica às medidas administrativas de 
recuperação de uma restituição à exportação, como a dos presentes autos — cf. Ac. da 2ª Secção do 
TJUE, de 29.01.2009 Josef Vosding Schlacht.

F) Considerando que: (i) os Regulamentos comunitários têm aplicação directa no ordenamento 
jurídico interno — cf. artigo 8º, n.º 4, da CRP e artigo 189º do Tratado CE; (ii) que o TJUE aplica, sem 
margem para dúvidas, o prazo prescricional previsto no artigo 3º, n.º 1, do Regulamento 2988/95, às 
medidas administrativas que visam a recuperação de uma restituição à exportação; (iii) e que inexiste, 
no ordenamento jurídico interno, qualquer disposição especial que, ao abrigo da possibilidade esta-
belecida no n.º 3 do artigo 3º do mesmo Regulamento, preveja um prazo específico para a prescrição 
aplicável a um domínio como o do reembolso das restituições à exportação indevidamente recebidas 
em prejuízo de fundos comunitários, não pode senão concluir -se que o prazo de prescrição previsto no 
mencionado Regulamento deverá ter aplicação ao caso dos autos.

G) Depois da entrada em vigor no ordenamento jurídico português da regra de prescrição geral e 
de efeito directo prevista no artigo 3º, n.º 1, do Regulamento n.º 2988/95 — que supriu a falta de uma 
regra específica nessa matéria no ordenamento português  -, não poderia ser aplicada à actuação contra 
qualquer irregularidade na acepção do referido Regulamento e na falta de uma disposição legislativa 
nacional que obrigasse a proceder internamente assim, uma regra de prescrição geral do Código Civil.

H) Considerando que o Regulamento n.º 2988/95 entrou em vigor em 26.12.1995 (cf. artigo 11º 
do mencionado Regulamento), que as alegadas irregularidades que determinam a reposição acon-
teceram na exportação relativa à campanha de 1998, ocorrida em Junho de 1999 (cf. procedimento 
administrativo junto aos autos e alínea A) dos factos considerados provados pelo Tribunal a quo) e 
que a decisão administrativa de reposição da quantia em questão nos autos foi proferida somente a 15 
de Outubro de 2004 (conforme melhor decorre dos elementos constantes do processo administrativo 
n.º 01159/2001 — cf. alínea B dos factos provados), encontrava -se já transcorrido — há mais de um 
ano — o respectivo prazo prescricional de quatro anos previsto para o efeito, o que não podia senão ser 
declarado nos presentes autos pelo Tribunal a quo.

De todo o modo,
I) Ainda que se admitisse que esse prazo ordinário de prescrição de vinte anos aplicado pelo 

Tribunal a quo correspondia ao prazo de prescrição estabelecido pelo legislador português ao abrigo 
da possibilidade prevista no n.º 3 do artigo 3º do Regulamento n.º 2988/95 — no que não se concede e 
apenas se admite como mera hipótese de raciocínio — sempre este prazo seria atentatório do princípio 
da segurança jurídica, da proporcionalidade e da não discriminação dos litígios comunitários relativa-
mente aos litígios nacionais, que vigoram e subjazem tanto ao ordenamento jurídico interno, como ao 
ordenamento comunitário.

J) O princípio da segurança jurídica exige, no contexto de uma actuação contra uma irregularidade 
lesiva dos interesses financeiros da União Europeia e que dê origem a uma medida administrativa de 
determinar o reembolso, pelo operador, das restituições à exportação indevidamente recebidas, que a 
situação desse operador não seja indefinidamente susceptível de ser posta em causa e que, consequen-
temente, seja aplicado um prazo de prescrição à possibilidade de actuação contra essa irregularidade.

K) Para cumprir a sua função de garantir a segurança jurídica, esse prazo aplicado deve ser co-
nhecido antecipadamente ou, pelo menos, deve ser suficientemente previsível para o destinatário — cf. 
Ac. da 4ª Secção do TJUE, de 5.05.2011, junto como doc. 1.

L) A prática jurisprudencial em Portugal — que tem vindo a aplicar à reposição de restituições à 
exportação similares às dos presentes autos o prazo geral de prescrição de vinte anos (e não o prazo de 
prescrição de cinco anos previsto internamente para a reposição de dinheiros públicos, constante do DL 
n.º 155/92) — não é anterior ao ano da prática da irregularidade aqui em causa, desconhecendo -se, com 
efeito, qualquer Acórdão deste Venerando Tribunal nesse sentido proferido nos anos de 1994, 1995, 
1998 ou mesmo em anos posteriores da década de 90.

M) A prática de aplicar à reposição de restituições à exportação não o prazo específico de reposição 
de dinheiros públicos previsto no artigo 40º do DL n.º 155/92 — como era em larga medida expectável 
e como era prática relativamente à atribuição de outros subsídios públicos não exclusivamente comu-
nitários  -, mas o prazo geral de prescrição previsto no CC, viola o princípio da segurança jurídica, pelo 
menos em relação às condutas que, como a dos presentes autos, são anteriores ao primeiro dos Acórdãos 
internos que plasmou tal entendimento, razão pela qual tal prática e aplicação não poderiam vigorar no 
ordenamento interno nos moldes explicados.

De todo o modo,
N) Ainda que não se entenda que a prática de aplicar o prazo geral de prescrição previsto no direito 

civil comum é atentatória da segurança jurídica, nos moldes que se deixou dito, sempre a aplicação de 
tal prazo de vinte anos ofende o princípio da proporcionalidade, subjacente aos ordenamentos jurídicos 
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português e comunitário e discrimina flagrantemente os litígios comunitários dos litígios nacionais 
nesta matéria.

O) Mediante a adopção do artigo 3º, n.º 1, do Regulamento 2988/95 (e sem prejuízo do n.º 3 
desse artigo), o legislador comunitário entendeu reduzir voluntariamente para quatro anos o período 
durante o qual as autoridades dos Estados -Membros, actuando em nome e por conta do orçamento co-
munitário, deveriam recuperar ou deveriam ter recuperado as vantagens indevidamente obtidas pelos 
operadores nacionais de cada Estado, consagrando, inclusivamente, que esse prazo poderá igualmente 
ser reduzido pelas legislações internas dos Estado -Membros para três anos — cf. artigo 3º, n.º 1, in fine, 
do mencionado Regulamento.

P) Relativamente aos dinheiros que são seus e por si geridos, a União Europeia entendeu consolidar 
na ordem jurídica as irregularidades cometidas pelos operadores económicos por força da consagração 
de um prazo de prescrição de quatro anos, com possibilidade, inclusivamente, de ser reduzidos para 
três anos.

Q) A percepção nos diferentes Estados -Membros do período de tempo necessário e suficiente para 
uma administração diligente actuar contra irregularidades cometidas pelos seus agentes económicos 
em prejuízo dos orçamentos comunitários ou mesmo nacionais é diferente.

R) O legislador português, sopesando as características da nossa administração pública e a tradição 
jurídica interna, considerou precisamente que o prazo que era razoável para que a sua administração 
actuasse contra irregularidades cometidas pelos seus nacionais em prejuízo do orçamento nacional era 
o prazo de cinco anos — cf. artigo 40º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 155/92, de 28 de Julho.

S) Para restituição dos dinheiros públicos que saíram dos cofres do Estado Português, o legislador 
nacional tem por necessário apenas um prazo de cinco anos para a administração actuar, e vem admitir-
-se que, para a restituição de dinheiros públicos comunitários em questão, se aplique internamente um 
prazo geral de prescrição de vinte anos, sem consagração legislativa expressa nesse sentido, quando a 
própria União Europeia, “titular” desse alegado crédito a repor, considera que quatro (ou mesmo três 
anos) se mostram adequados para a prescrição de tais dívidas.

T) As regras previstas pelo direito nacional relativamente à recuperação de auxílios comunitários 
indevidos não podem consagrar um regime que venha a ser discriminatório relativamente aos processos 
destinados a solucionar litígios nacionais do mesmo tipo (v., neste sentido, acórdãos de 21 de Setembro 
de 1983, Deutsche Milchkontor e n.º 205/82 a 215/82, Recueil, p. 2633, n.º 19, de 12 de Maio de 1998, 
Steff -Houlberg Export e n.º C -366/95, Colect., p. I -2661, n.º 15, de 16 de Julho de 1998, Oelmühle e 
Schmidt Söhne, C -298/96, Colect., p. I -4767, n.º 24, ou de 19 de Setembro de 2002, Huber, C -336/00, 
Colect., p. I -7699, n.º 55).

U) Ao consagrar -se um prazo de cinco anos para a administração nacional actuar e recuperar 
dinheiros públicos nacionais indevidamente recebidos e, simultaneamente, ao determinar -se (ainda 
que por via de prática jurisprudencial), um prazo de vinte anos para essa mesma administração actuar 
e recuperar dinheiros públicos comunitários indevidamente recebidos consagra -se um regime discri-
minatório relativamente aos processos destinados a solucionar litígios nacionais e comunitários do 
mesmo tipo.

V) A prática de aplicar o prazo geral de prescrição de vinte anos à reposição de restituições à 
exportação — consagrada pela sentença ora posta em crise — viola o mencionado princípio da não dis-
criminação dos processos internos destinados a solucionar litígios nacionais e comunitários do mesmo 
tipo, não podendo, em consequência ser mantida.

Por outro lado,
W) «Um prazo nacional de prescrição “mais longo”, na acepção do artigo 3º, n.º 3, do Regula-

mento 2988/95, não deve, nomeadamente, ir manifestamente além do necessário para atingir o objectivo 
de protecção dos interesses financeiros da União» — cf. parágrafo 38 do doc. 1.

X) À luz do objectivo de protecção dos interesses financeiros da União, para o qual o legislador 
da União entendeu que um prazo de prescrição de quatro anos (ou mesmo de três) era suficiente para 
permitir às autoridades nacionais a actuação contra uma irregularidade lesiva desses interesses finan-
ceiros e que pode levar à adopção de uma medida como a recuperação de um benefício indevidamente 
recebido, afigura -se que dar a essas autoridades um prazo de vinte anos vai para além do necessário a 
uma administração diligente. — cf. parágrafo 43 do doc. 1.

Y) A administração portuguesa tem um dever geral de diligência na verificação da regularidade 
dos pagamentos que efectua e que pesam no orçamento da União, uma vez que os Estados -Membros 
devem respeitar o dever de diligência geral do artigo 4º, n.º 3, da EU, que implica que devem tomar as 
medidas destinadas a remediar as irregularidades com prontidão.

Z) Admitir a possibilidade de os Estados -Membros concederem à sua administração um período 
para agir tão longo como o que é proporcionado por uma regra de prescrição de vinte anos poderia, de 
certa forma, encorajar a inércia das autoridades nacionais no combate às irregularidades na acepção 
do artigo 1.º do Regulamento n.º 2988/95, expondo os operadores, por um lado, a um longo período de 
incerteza jurídica e, por outro, ao risco de já não terem a possibilidade de fazer a prova da regularidade 
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das operações em causa após esse período. — cf. parágrafos 44 e 45 do doc.1; E, pior, colocando o 
Estado Português a admitir a nível comunitário que a sua administração é pouco diligente, necessitando 
de vinte anos para verificar da regularidade dos pagamentos efectuados (e, eventualmente, concluir pela 
reposição dos subsídios comunitários recebidos pelos operadores nacionais), falta de diligência que nem 
internamente, perante os cidadãos nacionais e em relação aos dinheiros públicos dos cofres do Estado 
Português, admite, prevendo que cinco anos serão suficientes para a actuação da sua administração na 
reposição dos seus dinheiros públicos.

AA) «O princípio da proporcionalidade opõe -se, no âmbito da utilização pelos Estados -Membros 
da faculdade que lhes é dada pelo artigo 3º, n.º 3, do Regulamento n.º 2988/95 à aplicação de um prazo 
de prescrição de trinta [vintej anos ao contencioso relativo ao reembolso de restituições indevidamente 
recebidas.» — cf. parágrafo 47 do doc. 1

BB) No caso da aplicação de um prazo de prescrição de direito comum ao contencioso relativo 
ao reembolso de restituições indevidamente recebidas antes da entrada em vigor do Regulamento 
n.º 2988/95 se revelar desproporcionada em face do objectivo de protecção dos interesses financeiros 
da União, essa regra deve ser afastada e o prazo geral de prescrição previsto no art. 3º, n.º 1, do Regu-
lamento n.º 2988/95, tem vocação para ser aplicado na medida em que também se dirige às irregulari-
dades cometidas antes da entrada em vigor desse regulamento e começa a correr na data da prática da 
irregularidade em causa — cf. parágrafo 51 do doc. 1.

CC) Ao julgar que, in casu, se tinha por não verificada a prescrição do procedimento de reposição 
de restituições à exportação, por à mesma se aplicar o prazo geral ordinário de vinte anos, o Tribunal a 
quo violou o disposto nos artigos 8.º, n.º 4 da CRP, 3º, n.º 1, do Regulamento n.º 2988/95, 297º, n.º 1, 
do CC e, bem assim, os princípios da segurança jurídica, da não discriminação dos processos destina-
dos a solucionar litígios comunitários relativamente aos litígios nacionais e da proporcionalidade, que 
vigoram e subjazem tanto ao ordenamento jurídico interno, como ao ordenamento comunitário.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Mais se requer, nos termos do art. 267º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a 

instância sela desde lá suspensa e o reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para 
que esta instância se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais:

 - A possibilidade de adopção de um “prazo mais longo”, prevista no n.º 3 do artigo 3º do Re-
gulamento n.º 2988/95, pode ser exercida por um Estado -Membro nos casos em que tal prazo mais 
longo não está previsto numa disposição expressa e específica relativa ao reembolso de restituições à 
exportação, resultando, ao invés, da aplicação jurisprudencial a essas situações de um prazo geral de 
prescrição previsto no direito interno do Estado -Membro, que abrange todos os casos de prescrição 
não regulados especificamente?

Em caso afirmativo,
 - A aplicação nesses termos, por um Estado -membro, de um prazo de prescrição de vinte anos 

para a reposição de restituições à exportação oriundas de fundos comunitários ofende o princípio da 
segurança jurídica?

 - A aplicação nesses termos, por um Estado -membro, de um prazo de prescrição de vinte anos para 
a reposição de restituições à exportação oriundas de fundos comunitários é discriminatória relativamente 
aos processos destinados a solucionar litígios nacionais do mesmo tipo, considerando que a legislação 
nacional prevê, para a reposição de dinheiros públicos oriundos do Orçamento do Estado nacional um 
prazo de apenas cinco anos para a administração nacional actuar e recuperar tais dinheiros públicos 
nacionais indevidamente recebidos?

 - A aplicação nesses termos, por um Estado -membro, de um prazo de prescrição de vinte anos para 
a reposição de restituições à exportação oriundas de fundos comunitários vai para além do necessário a 
uma administração diligente, violando o princípio da proporcionalidade, atendendo a que internamente 
é previsto um prazo de prescrição de cinco anos para a reposição de dinheiros públicos nacionais e a 
nível comunitário é estabelecido, para esse efeito, no art. 3º, n.º 1, do Regulamento n.º 2988/95 um 
prazo de prescrição de quatro anos (que pode ser reduzido para três)?

1.2. A Recorrida IFAP apresentou contra -alegações que concluiu do seguinte modo:
1. O prazo de cinco anos consagrado no art. 40º do Decreto -Lei n.º 155/92, de 28 de Julho, é 

apenas aplicável a despesas de gestão corrente ou de administração, não tendo por isso aplicação aos 
subsídios de capital emanadas do orçamento nacional ou de fundos comunitários.

2. A este Supremo Tribunal está vedada a apreciação da violação em concreto do art. 3º do Regu-
lamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 do Conselho, de 18 de Dezembro de 1995, uma vez que não se trata 
de matéria de direito, antes supondo conhecimento de matéria de facto que não foi alegada, que por essa 
razão não foi discutida e que, pelo mesmo motivo, não foi considerada como sustento da sentença.

3. As dívidas emergentes da reposição de subsídios comunitários (ou nacionais) prescrevem, na 
falta de prazo especialmente definido, no prazo geral de 20 anos.

4. O art. 3º do Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 do Conselho, de 18 de Dezembro de 1995, 
nada contém sobre a prescrição de créditos emergentes de irregularidades lesivas dos interesses finan-
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ceiros da Comunidade, senão as condições de instauração e de duração do procedimento administrativo 
susceptíveis de possibilitar a determinação/aplicação de “sanções”, bem como as condições, de prazo 
e outras, da efectiva aplicação dessas “sanções”.

5. A decisão recorrida não aplicou o referido Regulamento precisamente porque nos autos nunca 
foi colocada qualquer questão atinente à prescrição do procedimento administrativo de recuperação.

1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que o recurso 
não merecia provimento, que sintetizou nas seguintes conclusões:

1. Resultando ter sido dada à execução a reposição de subsídio concedido pelo FEOGA, a título 
de ajudas à exportação de vinhos, por “não estarem reunidas as condições previstas na legislação 
aplicável”, existem limitações a que se conheça da questão de conformidade do “prazo ordinário” 
de 20 anos, conforme previsto no art. 309º do C. Civil, quanto à prescrição aplicável, com o direito 
da União Europeia de que foi suscitada a aplicação, com base no Regulamento (CEE), n.º 2988/95, 
de 23/12;

2. Não são de submeter à apreciação do TJUE as questões suscitadas relativas à conformidade 
do dito prazo de prescrição de 20 anos, conforme previsto no art. 309º do C. Civil, com o disposto no 
art. 3º n.ºs 1 e 3 do dito Regulamento, considerando que aquele Tribunal já decidiu a possibilidade 
de aplicação da norma a geral previsto na lei interna quanto a prescrição, a que aquela corresponde, 
mostrando -se claro esse entendimento;

3. Considerando ainda que, por não se estar perante dinheiros públicos, a entrar nos cofres do 
Estado Português, mas sim nos cofres da União Europeia, o prazo da prescrição desse reembolso 
não é o estabelecido no artigo 40º do Dec. Lei n.º 155/92, de 28 de Junho, mas antes o prazo geral 
estabelecido no artigo 309º do C. Civil.

4. O prazo previsto no referido art. 3º n.º 1 do Regulamento (CEE), n.º 2988/95, de 23/12, só seria 
de aplicar se para tal se tivesse de recorrer à analogia, o que, não tendo sido o caso, é de rejeitar.

Nestes termos, o recurso parece ser de improceder.».
1.4. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
2. Na sentença recorrida constam como assentes os seguintes factos:
a). A execução fiscal de que estes autos dependem, execução fiscal n.º 27042006010114699, 

foi instaurada em 20 -10 -2006, tendo como base certidão de dívida emitida pelo IFAP, no montante 
de € 92.460,01 (noventa e dois mil quatrocentos e sessenta euros e um cêntimo), referente a subsídio 
atribuído no âmbito das Restituições à Exportação de Vinho, campanha 1998, tendo a executada ora 
Oponente sido citada em 30 de Outubro de 2006, “quantia que o beneficiário recebeu, ma a que não 
tinha direito por não reunir as condições previstas na legislação aplicável, determinando -se, em conse-
quência a reposição da quantia indevidamente recebida...” — cfr. docs. de fls. 29, 30 e 36, aqui dados 
por reproduzidos o demais se dizendo dos demais infra referidos;

b). certidão de dívida emitida na sequência e de acordo com os elementos constantes do processo 
n.º 01159/2001, vide doc. de fls. 29;

c). Em 26 de Novembro de 2006, via fax, foi apresentada na Repartição de Finanças de Tondela 
a petição inicial que deu origem aos presentes autos, cfr. fls. 1 da petição inicial.

3. Vem o presente recurso interposto da sentença que julgou improcedente a oposição à execução 
fiscal instaurada pelo Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, IFAP, IP, por dívida prove-
niente de ordem de reposição de quantias concedidas à executada/oponente a título de ajudas à expor-
tação de vinhos realizadas na campanha de 1998, improcedência que radicou, além do mais, na falta 
de verificação da invocada questão da prescrição, na consideração de que, ao contrário do que aquela 
advogara, a obrigatoriedade de reposição das quantias recebidas não prescreve no prazo de cinco anos 
após o seu recebimento, mas, antes, no prazo ordinário de vinte anos.

Em sede de recurso, a oponente, ora recorrente, insiste que a aplicação do prazo de prescrição 
de vinte anos ao caso dos autos é contrária à legislação comunitária com aplicação directa no ordena-
mento jurídico português e, bem assim, aos princípios da segurança jurídica, da não discriminação dos 
litígios comunitários relativamente aos litígios nacionais e da proporcionalidade, subjacentes tanto ao 
ordenamento jurídico interno como ao ordenamento jurídico comunitário. Mais advoga a aplicabili-
dade do prazo de prescrição de quatro anos previsto no art. 3º n.º 1 do Regulamento (CE) EURATOM 
n.º 2988/95, do Conselho, de 18/12/1995, por inexistir na legislação portuguesa prazo específico mais 
longo ressalvado pelo disposto no n.º 4 do art. 3º desse Regulamento, trazendo à colação o entendimento 
expresso no Acórdão do TJUE (4ª Secção), de 5/05/2011, proferido nos processos apensos C -201/10 
e C -202/10.

Dado que o recorrido veio, em sede de contra -alegações, invocar que a tese da recorrente quanto 
à aplicabilidade do prazo de prescrição previsto no Regulamento n.º 2988/95 e quanto à violação dos 
princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade como decorrência da inaplicabilidade desse 
prazo, constitui uma questão nova que o tribunal de recurso se deve abster de conhecer, cumpre co-
nhecer prioritariamente desta questão.

E conhecendo, logo se dirá que não assiste razão ao recorrido.
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Com efeito, a oponente suscitara na petição inicial de oposição a questão da prescrição da obriga-
toriedade de reposição das quantias recebidas, sustentando, para o efeito, a aplicabilidade do disposto no 
n.º 1 do art. 40º do DL n.º 155/92, de 28 de Julho, questão que foi equacionada e decidida na sentença 
recorrida. E, neste recurso, a questão que igualmente se coloca é a da prescrição da obrigatoriedade 
de reposição dessas quantias, invocando a recorrente o erro de julgamento cometido na decisão face à 
aplicabilidade do prazo de prescrição a que alude o n.º 1 do art. 3º do Regulamento n.º 2988/95.

Ora, como se sabe, uma coisa são as “questões” que a parte coloca ao tribunal e, coisa bem dis-
tinta, são os argumentos, considerações ou razões jurídicas que ela produz para fazer valer o seu ponto 
de vista acerca da questão controvertida; o que importa, nestas situações, é a questão equacionada e 
decidida, não estando vedado ao recorrente socorrer -se, perante ao tribunal ad quem, de novas razões 
ou argumentos jurídicos para sustentar o erro que terá sido cometido pelo tribunal a quo no julgamento 
da questão e para refutar o decidido.

Deste modo, e visto que a invocação ex novo, em sede de recurso, do disposto no n.º 1 do art. 3º 
do Regulamento n.º 2988/95, se traduz num novo argumento jurídico, que não numa nova questão, 
não pode proceder a objecção do recorrido. Acresce que a alegada violação de normas comunitária é 
matéria de conhecimento oficioso, que este Tribunal tem o dever de conhecer.

Haverá, pois, que conhecer do mérito do recurso.
Passando, então, à apreciação do recurso, verifica -se que a questão nele colocada é a de saber 

da aplicabilidade, ao caso dos autos, do prazo de prescrição estabelecido no n.º 1 do art. 3º do Regu-
lamento (CE) EURATOM n.º 2988/95, de 18/12/1995, relativo à protecção dos interesses financeiros 
das Comunidades Europeias, importando saber, desde logo, se como contra -alegado, esta norma se 
aplica apenas à relação entre a Comunidade Europeia e o recorrido enquanto organismo pagador de 
ajudas comunitárias ou, também, à relação entre o recorrido enquanto organismo pagador de ajudas 
comunitárias e a recorrente enquanto beneficiária de ajudas apuradas como indevidamente atribuídas, 
bem como, neste último caso, se tal prazo é também aplicável às “medidas” previstas no art. 4º do 
Regulamento ou apenas às sanções administrativas previstas no seu art. 5º.

Idêntica questão foi suscitada no processo que corre termos nesta Secção do Supremo Tribunal 
Administrativo sob o n.º 0398/12, e no qual foi decidido, por acórdão proferido em 17 de Abril de 
2013, interpelar o Tribunal de Justiça da União Europeia nos termos do art. 267º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, para dar resposta às seguintes questões:

1º. O prazo de prescrição do procedimento previsto no n.º 1 do artigo 3º do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 2988/95 do Conselho, de 18 de Dezembro de 1995, relativo à protecção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias, aplica -se apenas à relação entre a Comunidade Europeia e o 
recorrido enquanto organismo pagador de ajudas comunitárias ou também à relação entre o recorrido 
enquanto organismo pagador de ajudas comunitárias e a recorrente enquanto beneficiária de ajudas 
apuradas como indevidamente atribuídas?

2º. Caso se conclua que o prazo previsto no n.º 1 do artigo 3º do Regulamento é igualmente 
aplicável à relação entre o organismo pagador das ajudas e a beneficiária das ajudas apuradas como 
indevidamente atribuídas, deve entender -se que tal prazo é apenas aplicável quando em causa estejam 
sanções administrativas, na acepção do artigo 5º do Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 do Con-
selho, de 18 de Dezembro de 1995 ou também quando em causa estejam “medidas administrativas”, 
na acepção do n.º 1 do artigo 4º do mesmo Regulamento, em especial a de reembolsar os montantes 
indevidamente recebidos?

Considerando que em ambos os processos se questiona a interpretação dos mesmos preceitos legais 
do Regulamento n.º 2988/95 do Conselho, de 18/12/1995, e sendo manifesto o interesse para a boa 
decisão desta causa daquela pronúncia do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), em reenvio 
prejudicial, impõe -se, nos termos do art. 279º do Código de Processo Civil (a que corresponde o art. 272º 
do actual Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26.06), determinar a suspensão 
desta instância recursiva até que naquele processo n.º 0398/12 seja proferida decisão pelo TJUE.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em declarar suspensa a presente instância recursiva até que o TJUE se pronuncie sobre 
o pedido de reenvio prejudicial formulado no supracitado processo n.º 0398/12, devendo a secretaria, 
oportunamente, juntar a estes autos cópia dessa decisão.

Custas a final.

Lisboa, 2 de Outubro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 
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 Acórdão de 2 de Outubro de 2013.

Assunto:

Reclamação graciosa. Indeferimento tácito. Indeferimento expresso. Prazo da impug-
nação judicial. Caducidade do direito de impugnar.

Sumário:

 I — Tendo o contribuinte optado por deduzir reclamação graciosa contra o acto de 
liquidação, o prazo para o impugnar judicialmente deixa de se contar da data 
limite para pagamento voluntário do tributo, passando a relevar a data do inde-
ferimento (expresso ou silente) dessa reclamação.

 II — Se não for proferida decisão na reclamação, operar -se -á acto tácito de indefe-
rimento e a partir daí o reclamante dispõe do prazo de 90 dias, contados desse 
acto silente, para deduzir impugnação — alínea d ) do n.º 1 do artigo 102.º do 
CPPT; mas se for, posteriormente, proferida decisão na reclamação, o reclamante 
dispõe de 15 dias, contados da notificação dessa decisão, para deduzir impugna-
ção — n.º 2 do mesmo normativo.

Processo n.º 43/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A…………………, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pelo 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel nos autos de impugnação judicial da liquidação de IRS, 
absolveu da instância a Fazenda Pública, com fundamento na verificação da excepção de caducidade 
do direito de impugnar.

1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1. As presentes alegações vêm na sequência da improcedência da impugnação judicial por, no 

entender da Meritíssima Juiz do Tribunal recorrido, se verificar a excepção de caducidade do direito 
de impugnar;

2. O recorrente entende que ocorreu erro de julgamento, designadamente na aplicação da lei;
3. Na douta sentença recorrida decidiu -se:
 - Que a impugnação judicial subsequente a reclamação graciosa, objecto de indeferimento tácito, 

deve ser deduzida, sob pena de caducidade do respectivo direito, no prazo de 90 dias contados a partir 
da formação da presunção de indeferimento tácito, conforme resulta do artigo 102º n.º 1 alínea d) do 
CPPT e artigo 57º n.º 1 da LGT;

 - E, que, deste modo, quando foi proferida em 30.06.2005 a decisão expressa de indeferimento da 
reclamação graciosa, há muito que tinha caducado o direito de deduzir impugnação judicial;

 - A caducidade constitui uma excepção peremptória, de conhecimento oficioso, que impede e 
extingue o efeito jurídico dos factos articulados pelo autor;

Concluindo:
 - Pelo exposto considera -se verificada a excepção de caducidade do direito de impugnar e, em 

consequência absolve -se a Fazenda Pública da instância.
4. Ora, a Meritíssima Juiz do Tribunal a quo até teria razão caso o ora recorrente tivesse funda-

mentado o seu pedido de impugnação judicial, na data da sua instauração – 19 de Agosto de 2005, no 
indeferimento tácito da reclamação graciosa.

5. No caso vertente, não foi no entanto o que sucedeu.
6. O recorrente foi notificado do indeferimento da reclamação graciosa, expressamente, em 

07.07.2005.
7. Apresentou impugnação judicial oportunamente, em 19.08.2005 (nº 2 do artigo 102º do CPPT 

e 279º e) do CC).
8. A douta sentença recorrida impede o recorrente de impugnar um acto tributário expresso, tem-

pestivo e capaz de alterar a sua situação tributária efetiva, com fundamento na falta de impugnação, 
em tempo refere, da presunção de indeferimento tácito.

9. É notória, pois, a ERRADA APLICAÇÃO DA LEI, designadamente quando a Meritíssima 
Juiz do Tribunal a quo conclui que, em 30.06.2005, data em que foi proferida a decisão expressa, já 
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tinha caducado o direito do ora recorrente de deduzir impugnação judicial, tendo assim interpretado 
erradamente o n.º 2 do artigo 102º do CPPT, em violação clara desse normativo.

10. A impugnação judicial deveria ter sido apreciada no seu mérito.
Nestes termos e nos demais em Direito permitidos, deverá ser dado provimento ao presente recurso 

e, nessa conformidade, ser proferido douto acórdão que anule a sentença ora recorrida e se considere a 
impugnação judicial tempestiva, ordenando -se a competente remessa dos autos ao Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Penafiel para apreciação do mérito da causa, pois só assim se fará inteira JUSTIÇA.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Penafiel, exarada a fls. 116/119, em 16 de Outubro de 2012.
A sentença recorrida julgou verificada a caducidade do direito de acção, porquanto a impugnação 

judicial foi deduzida para além do prazo de 90 dias após formação da presunção de indeferimento tácito 
da reclamação graciosa.

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 143/145, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684º/3 e 690º/1 do CPC, e que aqui 
se dão por inteiramente reproduzidas.

Não houve contra -alegações.
A questão controvertida consiste em saber se ocorre a caducidade do direito de acção se a impug-

nação judicial é deduzida depois de 90 dias após a formação de indeferimento tácito mas no prazo de 
15 dias após notificação do indeferimento expresso da reclamação graciosa.

Vejamos, pois.
Nos termos do disposto no artigo 57º (e 106º do CPPT), sem prejuízo do princípio da celeridade 

e diligência, o incumprimento do prazo referido no n.º 1, contado a partir da entrada da petição no ser-
viço competente da administração tributária, faz presumir o seu indeferimento para efeitos de recurso 
hierárquico, recurso contencioso ou impugnação judicial.

Com escrevem Mário Esteves de Oliveira, Pedro Gonçalves e Pacheco Amorim em anotação 
ao artigo 109º do CPA ((1) Código de Procedimento Administrativo, 2ª edição, páginas 490/491), a 
pretexto do indeferimento tácito “Embora com esta figura não se pretenda tutelar ex lege uma situação 
ou posição jurídico -substantiva do particular, como acontecia no caso do deferimento tácito, ela visa, 
ainda assim, a protecção de interesses seus. A tutela do interesse do requerente projecta -se aqui, porém, 
apenas num plano instrumental (ou reactivo): A falta de decisão administrativa não corresponde a um 
«indefiro», que estivesse escrito no acto, ou seja, à denegação da pretensão formulada, não tem os 
mesmos efeitos desse «indeferir», mas permite ao requerente presumi -lo, para assim poder obter, em 
sede de impugnação, uma decisão correctiva daquela que faltou.

Enquanto nos casos do art. 108º haveria sempre um acto administrativo com os seus efeitos normais 
e plenos, já no indeferimento tácito só se presume a existência de um acto para efeitos de exercício 
do respectivo meio de impugnação (apesar da sugestão algo diversa do n.º 2 do art. 82º da LAL, já 
revogada nessa parte pelo CPA); é, pois, uma faculdade dada ao requerente de presumir a existência 
de um indeferimento para, ao menos assim, poder suscitar a tomada de decisões administrativas ou 
contenciosas, que supram a falta de decisão administrativa primária – embora, eventualmente, no caso 
do art. 175º, n.º 3 (como comentamos adiante), as coisas possam ser diferentes.

Se, pelo contrário, o interessado opta por não presumir indeferida (tacitamente) a sua pretensão, 
então deve entender -se que a Administração está (ainda) constituída no dever de decidir, não havendo, 
portanto, lugar à extinção do procedimento, ao contrário do que sugere a inserção do indeferimento tácito 
(com esta configuração) nesta secção do Código. Por outro lado, se o particular apresentar outro reque-
rimento reproduzindo aquele que havia formulado antes, mas sobre o qual não recaiu decisão, renova -se 
o dever da Administração decidir, não havendo lugar à aplicação do disposto no art. 9º, n.º 2”.

Portanto, o recorrente não era obrigado aceitar a presunção do indeferimento da reclamação gra-
ciosa, interpondo recurso de tal acto tácito, não ficando prejudicado o dever legal da Administração 
Fiscal resolver a pretensão do requerimento. ((2) Lei Geral Tributária, anotada e comentada, página 264, 
António Lima Guerreiro.)

Nos termos do estatuído no artigo 102º do CPPT, o prazo de impugnação judicial da decisão 
de indeferimento da reclamação graciosa é de 90 dias, contados da formação do indeferimento tácito 
[alínea d)] e de 15 dias contados da notificação do indeferimento expresso [nº 2].

De facto, uma vez que o n.º 2 do artigo 102º do CPPT fala em «notificação» como termo inicial do 
prazo de impugnação judicial, é de concluir que este prazo de 15 dias só é aplicável quanto à impugna-
ção de actos expressos de indeferimento, uma vez que nos indeferimentos tácitos inexiste notificação.

Se se tratar de indeferimento tácito, o prazo a relevar é o de 90 dias contados da formação do in-
deferimento, nos termos do estatuído na alínea d) do n.º 1. ((3) Neste sentido Código de Procedimento e 
de Processo Tributário, anotado e comentado, 6ª edição 2011, II volume pagina 149. No mesmo sentido 
acórdão do STA, de 2003.07.02 -P. 16/03, disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt).
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Como se refere na sentença recorrida, a reclamação graciosa só foi, expressamente, indeferida 
em 30 de Junho de 2005.

A impugnação judicial foi intentada e, 19 de Agosto de 2005 (fls. 2).
Uma vez que, à data, as férias judiciais de Verão decorriam de 16 de Julho a 14 de Setembro, a 

impugnação deu entrada no prazo de 15 dias contados da notificação do indeferimento expresso, pelo 
que é tempestiva.

A sentença recorrida merece, claramente, censura.
Não foi fixada factualidade que permita ao STA conhecer do mérito da causa em substituição do 

tribunal recorrido, pelo que devem os autos baixar à 1ª instância (artigos 726º e 715º/2 do PC).
Termos em que deve dar -se provimento ao recurso, revogar -se a sentença recorrida, baixando os 

autos à 1ª instância, para, fixada a factualidade relevante, conhecer do mérito da causa.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida, com relevância para a apreciação da excepção, julgaram -se provados 

os factos seguintes:
1.º  - A presente impugnação judicial foi apresentada no dia 19 de Agosto de 2005.
2.º  - O ora impugnante apresentou em 19 de Março de 2002 uma reclamação graciosa (Proc. 

reclamação n.º 1791 -02/400006.4 -IRS) com igual fundamento ao da presente impugnação judicial.
3.º  - Por despacho de 30.06.2005, foi totalmente indeferida a reclamação graciosa – cfr. Processo 

Administrativo (P.A.), apenso aos autos.
4.º  - Decisão da qual foi notificado o ora impugnante em 07.07.2005 – cfr. AR existente no Pro-

cesso de Reclamação Graciosa apenso aos autos (o qual não se encontra numerado).
3.1. Tendo o MP suscitado a excepção da caducidade do direito de impugnação, por esta ter sido 

apresentada para além do termo do respectivo prazo legal, a sentença recorrida veio a concluir pela 
procedência de tal excepção e pela consequente absolvição da Fazenda Pública da instância, ficando 
prejudicada a apreciação do mérito dos autos.

Discordando, o recorrente imputa à sentença erro de julgamento, dado que não foi na sequência 
de indeferimento tácito da reclamação graciosa que deduziu a presente impugnação, mas, antes, na 
sequência de ter sido notificado, em 7/7/2005, do indeferimento expresso da reclamação graciosa, após 
o que apresentou a impugnação judicial em 19/8/2005 (nº 2 do art. 102º do CPPT e 279º e) do CC), 
logo dentro do prazo legal da impugnação.

A questão a decidir é, portanto, a de saber se ocorre a afirmada caducidade do direito de acção.
Vejamos, pois.
3.2. Em regra, a impugnação judicial tem que ser deduzida no prazo de 90 dias contados a partir 

dos factos especificados nas várias alíneas do n.º 1 do art. 102º do CPPT, nomeadamente, no que ora 
releva, no prazo de 90 dias a partir da formação da presunção de indeferimento tácito (al. d) do n.º 1), 
sendo que em caso de indeferimento de reclamação graciosa, o prazo de impugnação será de 15 dias 
após a notificação (nº 2 do mesmo artigo)

E de acordo com o disposto no art. 106º do CPPT, a reclamação graciosa presume -se indeferida 
para efeitos de impugnação judicial após o termo do prazo legal de decisão pelo órgão competente, 
sendo que, nos termos do disposto no n.º 5 do art. 57º da LGT, sem prejuízo do princípio da celeridade 
e diligência, o incumprimento do prazo referido no n.º 1 do mesmo artigo, contado a partir da entrada 
da petição no serviço competente da AT, faz presumir o seu indeferimento para efeitos de recurso hie-
rárquico, recurso contencioso ou impugnação judicial.

Ou seja, se não for proferida decisão na reclamação, operar -se -á acto tácito de indeferimento e 
a partir daí o reclamante dispõe do prazo de 90 dias, contados desse acto silente, para deduzir impug-
nação – citada alínea d) do n.º 1 do art. 102º do CPPT; mas se for, posteriormente, proferida decisão 
na reclamação, o reclamante dispõe de 15 dias, contados da notificação dessa decisão, para deduzir 
impugnação – citado n.º 2 do mesmo normativo (uma vez que este n.º 2 fala em «notificação» como 
termo inicial do prazo de impugnação judicial, é de concluir que este prazo de 15 dias só é aplicável 
quanto à impugnação de actos expressos de indeferimento, pois que nos indeferimentos tácitos inexiste 
notificação. (1)

Aliás, como bem nota o MP citando Lima Guerreiro, (2) o recorrente não era obrigado a aceitar a 
presunção do indeferimento da reclamação graciosa, interpondo recurso de tal acto tácito, não ficando 
prejudicado o dever legal de a AT resolver a pretensão do requerimento.

No caso, o recorrente apresentou, em 19/3/2002, uma reclamação graciosa, a qual veio a ser 
indeferida expressamente, por despacho de 30/6/2005, notificado ao recorrente em 7/7/2005, tendo a 
presente impugnação judicial sido posteriormente deduzida, em 19/8/2005.

Ora, dado que, à data, as férias judiciais de Verão decorriam de 16 de Julho a 14 de Setembro, há 
que concluir que a impugnação deu entrada no prazo de 15 dias contados da notificação do indeferi-
mento expresso, pelo que é tempestiva.
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Na verdade, os prazos do procedimento tributário e de impugnação judicial contam -se nos termos 
do art. 279º do CCivil, como expressamente se refere no n.º 1 do art. 20º do CPPT, pelo que correm 
continuamente, sem qualquer interrupção ou suspensão. Na respectiva contagem não se inclui o dia 
em que ocorrer o evento a partir do qual o prazo começa a correr (notificação, citação ou formação de 
indeferimento tácito), mas quando o prazo termine em domingo ou dia feriado ou em férias judiciais 
transfere -se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte ao termo destas, não obstando a tal transfe-
rência o facto de a apresentação da petição ser efectuada junto da AT, ao abrigo do disposto no n.º 1 
do art. 103º do CPPT. (3)

A sentença recorrida relevou apenas o prazo de 90 dias após a presunção de formação do acto 
tácito de indeferimento da reclamação graciosa, olvidando o posterior acto de indeferimento expresso, 
em 30/6/2005, notificado ao recorrente em 7/7/2005.

Porém, tendo em conta esta notificação e a data de instauração da impugnação (19/8/2005) logo 
se conclui que esta foi deduzida dentro do prazo legal (pois, como se disse, à data, as férias judiciais de 
Verão decorriam de 16/7 a 14/9 e terminando o prazo em férias judiciais transfere -se o seu termo para 
o primeiro dia útil seguinte ao termo destas) e que, assim sendo, a impugnação deu entrada no prazo 
de 15 dias contados da notificação do indeferimento expresso, sendo, portanto, tempestiva.

A sentença recorrida enferma, pois, do erro de julgamento que o recorrente lhe imputa, carecendo 
de ser revogada.

3.3. Não tendo, todavia, sido fixada factualidade que permita ao STA conhecer do mérito da causa 
em substituição do tribunal recorrido, impõe -se que os autos baixem à 1ª instância (arts. 726º e 715º/2 
do CPC, a que correspondem os actuais arts. 679º e 665º) para que, fixada a factualidade relevante, se 
conheça do mérito da impugnação.

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

nar a baixa dos autos à 1ª instância para que, fixada a factualidade relevante, se conheça do mérito da 
impugnação, se a tanto nada mais obstar.

Sem custas dado que o recorrido não contra -alegou.

Lisboa, 2 de Outubro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Valente 
Torrão.

(1) Cfr., entre outros, os acórdãos do STA, de 2 de Julho de 2003, processo n.º 16/03; de 12 de Outubro de 2011, processo 
n.º 0449/11; de 31 de Outubro de 2012, processo n.º 0947/12; de 22 de Maio de 2013, processo n.º 0405/13.

Bem como Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 6.ª edição 
2011, Lisboa, Áreas Editora, Vol. II, pp. 148/149, Anotação 7 ao artigo 102.º e pp. 199/200, anotações 9 e 10 ao artigo 106.º

(2) Lei Geral Tributária, anotada, Editora Rei dos Livros, nota 8 ao artigo 57.º, p. 264.
(3) Jorge Lopes de Sousa, loc. cit., Vol. II, anotação 2 ao artigo 102.º, p. 145; bem como Vol. I, anotação 10 ao artigo 20.º, 

p. 279. 

 Acórdão de 2 de Outubro de 2013.

Processo n.º 46/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

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

1 – RELATÓRIO
A…………, LDA., pessoa colectiva n.º …………, com sede em …………, concelho de Tondela, 

com o capital social de €2.600.000,00, deduziu impugnação do acto de indeferimento do pedido de 
revisão da autoliquidação da taxa de promoção cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, no valor 
de € 114.675,85, relativa ao mês de Julho de 2003.

Por sentença de 30 de Junho de 2012, o TAF de Viseu, julgou totalmente improcedente, por não 
provada a impugnação mantendo as liquidações impugnadas. Reagiu a ora recorrente interpondo o 
presente recurso cujas alegações integram as seguintes conclusões:

A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-
cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
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oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao IVV com referência ao mês 
de Julho de 2003.

B. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante»  - cf. página 32 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste enten-
dimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

C. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade ou da 
parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal ou independentemente 
dos aspectos da mesma taxa que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas quanto 
à respectiva compatibilidade com o mercado comum, verifica -se, no caso da taxa em causa dos autos, 
uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de notificação da medida à Comissão, ao arrepio do 
disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) e consequente proibição 
de execução de semelhante medida, prevista no mesmo artigo.

D. Essa ilegalidade encontra -se plenamente provada nos autos  - cf alíneas F) e G) dos factos 
provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o procedimento contraditório C43/2004, 
junto aos autos pela A………… com a sua petição inicial e dada por integralmente reproduzida pelo 
Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados  -, pelo que o Tribunal a quo não podia ter decidido no 
sentido em que decidiu na sentença ora posta em crise.

E. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia  - conforme está demonstrado nos autos e 
vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, entre outros, da Decisão 
da comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010)  -, a fonte de financiamento de 
auxílios de Estado.

F. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

G. A implementação de uma medida parafiscal  - in casu, a taxa de promoção  - que consubstancia 
a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de 
afectação obrigatória ou legal, de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)  - cf. jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 
Europeia ² (Cf., entre outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE 
VAN CALSTER, OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK 
NOORD -BRABANT.) e pág. 48 do Parecer jurídico junto aos autos.

H. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

I. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados  - conforme melhor decorre do 
parágrafo 3 da decisão junta com a petição inicial, que ora se transcreve: «(3) Resultando das informa-
ções prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados».)

J. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE 
foi, inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão 
que se juntou com a petição inicial.

K. A taxa de promoção, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum e manter -se -á inválida, relativamente ao 
período em questão nos autos, por mais regular e compatível com o mercado comum que se venha a 
considerar, a final, o auxílio investigado (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) 
e foi explicado na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV — A) respectivo).

L. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [nº 3 do art.º 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» — cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

M. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido  - como o foi (cf. pará-
grafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das cam-
panhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos 
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nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108º, 
n.º 3, do TFUE»)  - impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declarem a anulação dos 
actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabeleci-
mento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é 
contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente 
ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Julho de 2003 e veio a ser, com manifesto 
erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

N. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

O. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais na-
cionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération natíonare du 
commerce extérieur des produits alirnentaires e Syndfcat national das négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a c -218/95, colect., p. I -165, n.º 20)»

 - cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/ 02.
P. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte dessa 

medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afectada pelo 
facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma decisão 
final da Comissão.»

 - cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
Q. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo 

do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos par-
ticulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da 
Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por 
terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédérauon nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

 - cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
R. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-

ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as con-
sequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

 - cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
S. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto erro de julgamento na sentença proferida, 

rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação da sentença aqui posta em crise.
Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal  - in casu, a chamada taxa de promoção  - que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
 - consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual  - financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
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actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo  - e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida me-
dida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

O Instituto da Vinha e do Vinho contra -alegou, formulando as seguintes conclusões:
A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência ao período mensal de Julho de 2003.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.ºs 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1. Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» — cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar inicio ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
— hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as 
regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação co-
munitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º 
do TFUE.
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K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 

dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em que 
a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012— através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

IV. DO PEDIDO
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais.
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Só nestes termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!
O EMMP pronunciou -se emitindo seguinte parecer:
A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Viseu, exarada a fls. 241/209, em 30 de Junho de 2012.
A sentença recorrida julgou improcedente impugnação judicial interposta contra o acto de inde-

ferimento de pedido de revisão oficiosa da autoliquidação da TAXA de PROMOÇÃO de JUNHO de 
2003, promovida pelo IVV, no entendimento de que o processo de investigação à Taxa de Promoção 
que foi iniciado pela Comissão Europeia é irrelevante para os presentes autos, uma vez que a dúvida 
da Comissão, apenas se prende com uma pequena percentagem da taxa e relativa apenas aos auxílios 
nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e ao financiamento desses auxílios.

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 338/343, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685.º -A/1 do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.

O recorrido IVV contra -alegou, tendo concluído nos termos de fls. 276/282 que aqui, também, se 
dão por inteiramente reproduzidos.

A Comissão Europeia decidiu na decisão a que se reporta a alínea G) do probatório que o finan-
ciamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV, enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral e controlo do sector vitivinícola em Portugal (correspondente a 
mais de 62% do valor da taxa de promoção cobrada), não constitui um auxílio estatal.

A dúvida da Comissão prendia -se, apenas, com uma pequena percentagem da taxa, relativa aos 
auxílios à promoção de vinhos portugueses nos mercados do outros Estados -Membros e de países 
terceiros e ao financiamento desses auxílios e ao regime de financiamento da formação.

Assim sendo, salvo melhor juízo, não faria sentido considerar a totalidade da taxa ilegal enquanto 
a Comissão Europeia não proferisse uma decisão final no âmbito do procedimento de investigação 
mencionado na aliena F) do probatório.

De facto, ao contrário do que sustenta a recorrente, a taxa de promoção não é una, no sentido 
de ter de ser totalmente anulada ainda que só uma pequena percentagem não respeite o disposto no 
artigo 108.º/3 do TFUE.

Na verdade, parece ponto assente em termos doutrinários e jurisprudenciais ¹ (Código de Proce-
dimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 6.ª edição, II volume, páginas 134, 342, 343, 
524 e 525, Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa.

Acórdão do STA, de 10 de Janeiro de 2012, proferido no recurso n.º 0565/10, disponível no sítio 
da Intemet www.dgsi.pt.) que o acto de liquidação enquanto acto divisível é susceptível de anulação 
parcial.

“Porém, tal anulação parcial só poderá ser juridicamente admissível quando o fundamento da 
anulação valha apenas em relação a uma parte do acto, isto é, quando haja uma ilegalidade apenas 
parcial...

No entanto, se o acto de liquidação tem um único fundamento jurídico, não sendo nele possível 
distinguir entre uma parte que está conforme à lei e outra que a viola, não se pode decretar a anulação 
parcial, mesmo que se entenda que, por força de outras disposições legais, uma liquidação poderia ter 
lugar.

Será por exemplo, o caso de uma liquidação se ter baseado em determinada tabela de taxas de 
imposto e se vir a entender que a tabela legalmente aplicável seria outra. Nestas circunstâncias, toda a 
liquidação assentará em fundamentos jurídicos errados, pelo que o acto deve ser integralmente anulado, 
com fundamento em erro sobre os pressupostos de direito (vício de violação de lei). A prática de novo 
acto, com base na tabela tida como legal, caberá à administração tributária e não ao tribunal, não podendo 
o interessado ser privado da possibilidade de discutir a legalidade do novo acto que, eventualmente, 
venha a ser praticado, utilizando todos os meios de impugnação administrativa e contenciosa que a lei 
lhe proporciona”. ² (Obra citada, páginas 342/343.)

Ora, no caso em análise, é insofismável que, apenas está em causa a eventual ilegalidade de uma 
pequena percentagem da taxa, destinada a financiar o regime de formação e de promoção de vinhos 
portugueses noutros Estados -Membros e países terceiros.

Portanto, a pretensão da recorrente de anulação total do acto de autoliquidação sindicado não tem 
qualquer apoio legal.

Pela decisão de 2010.07.27 (fls. 388), com as alterações constantes da decisão de 2010.04.04, 
produzido no procedimento contraditório C 43/2004, a Comissão Europeia considerou que os auxílios 
à promoção do vinho e dos produtos vínicos de origem portuguesa no território dos outros Estados-
-Membros e de países terceiros executados ilegalmente em violação do artigo 108.º/3, do TFUE, são 
auxílios estatais compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107.º/3/c) do TFUE em 
relação ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que 
Portugal cumpra as condições constantes do n.º 2 do artigo 3.º da decisão da Comissão.
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No caso, uma vez que a recorrente ainda não efectuou o pagamento da taxa, o recorrido deve re-
nunciar formalmente ao recebimento da parte proporcional que incide sobre os produtos importados de 
outros Estados -Membros e que é destinada a financiar a parte do auxílio que beneficia exclusivamente 
os produtos nacionais e aos juros de mora respeitantes a esta parte.

Sucede que a factualidade apurada nos autos é, manifestamente, insuficiente em ordem a constituir 
base suficiente para a decisão de direito, nos termos do referido regime jurídico.

Termos em que, nos termos do disposto nos artigos 729.º/3 e 730.º do CPC deve anular -se a 
sentença recorrida, baixando os autos à 1.ª instância, a fim de se proceder à ampliação da matéria 
de facto.

2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A)  - No dia 26 de Agosto de 2003, a A………… procedeu à autoliquidação da quantia de 

€ 114.675,85, a título de taxa de promoção referente ao mês de Julho de 2003  - cf. documento n.º 1, 
junto com o pedido de revisão oficiosa.

B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C)  - Em 22/12/2008 a A………… apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação re-
ferida em A.

D)  - O pedido mencionado em C. foi indeferido em 12/01/2009.
E)  - Em 10/02/2009, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
F)  - No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE (cfr. 
doc. n.º 2 em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado 
sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo ainda sido 
adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G)  - No documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE  - C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003)  - Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do arL 88.º do Tratado CE
(2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa,… sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”,), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países terceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros; como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

…
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IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos; assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”.
3 – DO DIREITO
A meritíssima juíza julgou totalmente improcedente, por não provada a impugnação, mantendo 

as liquidações impugnadas, por entender que: (destacam -se apenas os trechos da decisão com maior 
relevo para o presente recurso)

“A…………, LDA., pessoa colectiva n.º …………, com sede em …………, concelho de Tondela, 
com o capital social de €2.600.000,00, vem, nos termos do art.º 268º, n.º 4, da CRP, do art.º 95.º, n.º 1 
e n.º 2, alínea d, da LGT e do art.º 97, nº1, alínea d) e 99 e ss. do CPPT, deduzir impugnação do acto 
tributário infra descrito, no valor de € 114.675,85 (cento e catorze mil, seiscentos e setenta e cinco 
euros e oitenta e cinco cêntimos).

Para tanto, em síntese, alegou que:
Em 22 de Dezembro de 2008, a ora Impugnante A…………, Lda. (doravante, “A…………”) 

apresentou um pedido de revisão oficiosa de um acto de liquidação de uma taxa de promoção cobrada 
pelo Instituto da Vinha e do Vinho, I.P. (doravante, “IVV”).

Em 12 de Janeiro de 2009, o mencionado pedido de revisão foi indeferido por decisão do Pre-
sidente do Instituto da Vinha e do Vinho.

Por não concordar com a decisão de indeferimento veio a Impugnante apresentar Impugnação 
Judicial.

A A………… é uma armazenista que opera ao nível das trocas comerciais do vinho e aguardente 
a granel, encontrando -se, no desenrolar da sua actividade, sujeita ao pagamento da mencionada taxa 
de promoção.

No dia 26 de Agosto de 2003, a A………… procedeu à autoliquidação da quantia de € 114.675,85, 
a título de taxa de promoção referente ao mês de Julho de 2003 - cf. documento n.º 1, junto com o 
pedido de revisão oficiosa.

O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei n.º 119/97, 
de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, de 12 de Ju-
nho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixa 
o valor da taxa.

Sucede que, segundo a Impugnante, a cobrança da mencionada taxa de promoção é contrária ao 
direito comunitário, designadamente ao disposto no Tratado de Roma no que concerne aos auxílios 
de Estado.

Em jeito de conclusão a Impugnante referiu que:
Resulta do exposto que a A………… foi  - e continua a sê -lo  -, ilegalmente sujeita a uma taxa que 

é parte integrante de uma medida de auxílio executada em violação da proibição de execução contida 
no n.º 3 do art.º 88.º do Tratado CE.

Como tal, quer a medida de auxílio, quer o seu incindível modo de financiamento, não podem ser 
mantidos em execução até que seja proferida decisão final favorável (ou não) pela Comissão Europeia 
no procedimento formal supra descrito.

A violação do direito comunitário, em particular do disposto no art.º 88.º do Tratado CE, determina 
que as medidas até agora tomadas sejam ilegais, pelo que se deve, sem mais, reconstituir a situação 
anterior â sua adopção.

Razão pela qual não é devido o montante constante do acto de liquidação cuja revisão oficiosa 
foi indeferida.

O indeferimento do pedido de revisão oficiosa é lesivo de direitos e interesses legalmente protegidos 
da A…………, sendo por isso susceptível de impugnação, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 97.º 
do CPPT, do n.º 1 e do n.º2, alínea d), do art.º 95.º da LGT e do art.º 268.º, nº4, da CRP.

Termina pedindo que a presente impugnação seja julgada procedente, por provada, declarando -se, 
em consequência, a anulação do acto tributário ilegal, com as demais consequências legais.

Juntou documentos.
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Em conclusão referiu o IVV que:
A ora impugnação não constitui o meio idóneo e próprio para contestar a autoliquidação em causa, 

pelo que deverá o IVV, ser absolvido da instância nos termos do artigo 131.º do CPPT e 493.º do CPC 
aplicável ex vis artigo 2.º do CPPT;

Por outro lado, ficou demonstrado que as normas legais relativas à previsão, liquidação (ou melhor, 
autoliquidação) e cobrança da taxa de promoção são plenamente válidas e, por isso, inquestionavel-
mente aplicáveis in casu;

Também no que toca à alegada violação do direito comunitário, resulta assente que a Comissão 
Europeia não contesta hoje a existência e aplicação da componente largamente maioritária da taxa de 
promoção e que as questões ainda objecto de investigação por aquela Instituição são, além de parcelares, 
totalmente irrelevantes para a matéria controvertida nos presentes autos;

Não tendo a Comissão adoptado qualquer injunção de recuperação quanto ao montante das taxas 
em causa, não pode proceder o pedido da Impugnante  - por inexistência de base legal para tal  - o re-
embolso de uma quantia autoliquidada ao IVV em estrita obediência ao quadro normativo.

Termina alegando que deve o IVV ser, de imediato, absolvido da instância, ou, se assim não se 
entender ser a presente impugnação julgada improcedente por não provada, mantendo -se o acto de 
autoliquidação em crise.

Dispensou -se a produção de prova testemunhal, bem como as alegações e ordenou -se a ida dos 
autos com vista ao MP.

O Exm.º Magistrado do MºPº, em parecer, pronunciou -se no mesmo sentido da contestação ofe-
recida pelo IVV.

(…)
OS FACTOS E O DIREITO
(…)
Questões suscitadas:
Da natureza da taxa de promoção prevista no DL n.º 119/97, de 15 de Maio.
Da compatibilidade de tal taxa com o Direito comunitário, designadamente no que concerne ao 

regime dos auxílios de Estado.
Análise do pedido
Como bem refere o IVV, em sede de contestação, com a apresentação da presente impugnação, 

a A…………, Lda. pretende  - apesar de tal não fazer incluir no seu pedido  - impugnar judicialmente 
o indeferimento do pedido de revisão oficiosa que efectuou de uma autoliquidação referente à taxa de 
promoção.

Da excepção invocada em sede de contestação
(…)
Pelo exposto, julgamos totalmente improcedente a excepção invocada pelo IVV.
Analisando a questão da natureza da taxa de promoção prevista no DL n.º 119/97, de 15 de 

Maio, sendo que todas as questões levantadas pela Impugnante dependem da resposta dada a 
esta questão.

Diga -se que cinco dos seis capítulos da PI prendem -se com a questão da compatibilidade da 
taxa de promoção do IVV com o direito comunitário. Sendo o último capítulo da PI, relativo à 
ilegalidade do indeferimento do pedido de revisão oficiosa formulado pela Impugnante.

Alega a Impugnante que a taxa por si autoliquidada constitui um auxílio de Estado, contrapondo 
o IVV que a própria Comissão Europeia defende, em larga medida, exactamente o contrário.

Refere o IVV que para a A………… tudo se baseia numa pretensa violação do Direito Comu-
nitário que, pelo facto de existir uma taxa sobre determinados operadores económicos, se transmuta 
supostamente num auxílio de Estado ilegal e contrário ao Tratado que institui a Comunidade Europeia 
(adiante designado «Tratado CE»).

A taxa de promoção incide sobre os «vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, 
bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados», sendo devida pelo agente económico 
(e, em certos casos, pelo produtor) ao IVV — cf. art.º 1º., n.º1, e art.º 3.º do D.L. n.º 119/97.

A taxa de promoção constitui, conforme decorre do n.º 1 do art.º 1.º do D.L. n.º 119/97, a «con-
trapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção 
genérica e à coordenação geral do sector».

De acordo com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o IVV 
coordena e controla a organização institucional do sector vitivinícola, ao mesmo tempo que audita o 
sistema de certificação de qualidade e acompanha a política comunitária (eg., preparando as regras 
para a sua aplicação), bem como participa na coordenação e supervisão da promoção dos produtos 
vitivinícolas.

E são estas as suas funções desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de Setembro, 
e posteriores reestruturações pelos Decreto -Lei n.º 102/93, de 2 de Abril, Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 
de Abril e Decreto -Lei n.º 47/2007, de 27 de Fevereiro.Efectivamente, ao IVV são incumbidas compe-
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tências relativas à coordenação da actividade vitivinícola nacional e respectiva regulamentação técnica, 
à definição e acompanhamento das regras da Organização Comum do Mercado Vitivinícola (OCM), 
ao acompanhamento junto das instâncias comunitárias dos processos relativos ao sector vitivinícola, à 
promoção das medidas de organização institucional do sector vitivinícola e à definição dos princípios, 
regras e regulamentação técnica a que deve obedecer o sector vitivinícola.

As normas gerais sobre os auxílios de Estado constam dos artigos 87.º a 89.º do Tratado de Roma 
e aplicam -se «à produção e ao comércio dos produtos do sector vitivinícola por força do art.º 71.º do 
Regulamento (CE) n.º 1493/99 do Conselho, que estabelece a organização comum de mercado destes 
produtos»  - cf. considerando n.º 55 do documento mencionado na alínea G. dos factos provados e, 
bem assim, sobre a aplicação deste regime, ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado 
e Fiscalidade, Almedina, pág. 143 e ss.

Ora, nos termos do n.º 1 do art.º 87.º do Tratado de Roma, os auxílios estatais são, salvo determi-
nadas excepções, proibidos na ordem jurídica comunitária.

Auxílios estatais são aqueles «concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, inde-
pendentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo 
certas empresas ou certas produções.»  - cf. n.º 1 do art.º 87.º do Tratado de Roma.

No contexto de uma livre concorrência no mercado interno e, nomeadamente, da abertura dos 
serviços públicos à concorrência, os Estados -Membros intervêm por vezes através de recursos públicos 
para promover determinadas atividades económicas ou proteger indústrias nacionais. Ao favorecerem 
determinadas empresas em relação aos seus concorrentes, estes auxílios estatais podem falsear a con-
corrência.

Os auxílios estatais são proibidos pelo Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. No 
entanto, algumas exceções autorizam os auxílios justificados por objetivos de interesse comum, por 
exemplo, para os serviços de interesse económico geral, desde que estes não falseiem a concorrência 
num sentido contrário ao interesse comum. O controlo dos auxílios estatais exercido pela Comissão 
Europeia consiste assim em avaliar o equilíbrio entre os efeitos positivos e negativos dos auxílios.

A Política de Concorrência é um factor crucial para a criação de condições de crescimento eco-
nómico e prosperidade, uma vez que influencia as decisões de investimento, aquisições empresariais, 
políticas tarifárias e de desempenho económico. Por outro lado, ajuda a promover uma melhor afectação 
dos recursos e reforçar a competitividade da indústria europeia, para o benefício dos cidadãos.

Em matéria de Política de Concorrência  - Auxílios de Estado, o artigo 87º do Tratado da União 
Europeia refere que são proibidos, de uma forma geral, auxílios estatais que falseiem ou ameacem falsear 
a concorrência. Esta proibição não é absoluta, uma vez que existem situações para as quais os Auxílios 
de Estado são compatíveis com o Mercado Comum, enumeradas nos n.ºs 2 e 3 desse artigo.

Compete à Comissão Europeia a função de controlar os auxílios estatais, de acordo com o artigo 88º 
do Tratado, e os Estados -Membros têm o dever  - obrigação de notificação  - de informar a Comissão da 
concessão dos Auxílios de Estado, ainda durante a fase de projecto.

Neste contexto, as regras em matéria de Auxílios de Estado visam garantir o bom funcionamento 
do mercado da UE, de modo a que a concorrência não seja distorcida, contribuindo, assim, para o bem-
-estar dos consumidores e para a competitividade da economia europeia.

O Mercado Comum assenta no princípio da livre concorrência entre as empresas da União 
Europeia. A corroborar este princípio, o artigo 87º do Tratado da União Europeia estabelece que são 
incompatíveis com o Mercado Comum os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de re-
cursos estatais, que confiram uma vantagem económica aos beneficiários, a qual deve ser concedida 
selectivamente, e a medida de auxílio deve ameaçar falsear a concorrência e as trocas comerciais entre 
os Estados -Membros.

Só são incompatíveis com o mercado comum os Auxílios de Estado que afectem as trocas 
comerciais entre os Estados -membros e falseiem ou ameacem falsear a concorrência.

O regime comunitário de auxílios estatais assenta num sistema de autorização prévia, nos termos 
do qual a Comissão Europeia determina se uma medida de auxílio que o Estado -Membro pretenda 
conceder pode beneficiar das derrogações previstas nos nºs 2 e 3 do artigo 87º do Tratado da União 
Europeia (Ver Regras processuais e procedimentos).

Com a preocupação de simplificação administrativa, a Comissão veio a considerar que existem 
auxílios de reduzido valor, não susceptíveis de afectar de forma significativa o comércio e a concorrência 
entre Estados -Membros, não devendo como tal ser abrangidos pelo n.º 1 do artº. 87 do Tratado da União 
Europeia. Adoptou então uma regra dita de minimis, que foi pela primeira vez definida no contexto da 
política relativa aos auxílios estatais às pequenas e médias empresas (Regra de minimis).

O IVV, em sua defesa, alega que o seu financiamento é garantido, em larga medida, pela taxa de 
promoção. Isto mesmo foi confirmado pela Comissão Europeia na sua decisão de início do procedimento 
de investigação em curso ² (Cfr. Decisão da Comissão C 43/2004 (ex NN 38/2003)  - Taxa parafiscal 
de promoção do vinho, publicada no JOUE C 92, de 16.04.2005, a que se dará particular atenção no 
capítulo 0 infra (cfr doc. n.º 2, que ora se junta e se dá por reproduzido para todos os efeitos legais).), 
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ao registar, por um lado, que «[a]s receitas desta taxa dita de promoção do vinho correspondem a mais 
de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV» e, por outro, que «o financiamento das 
prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela 
coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio estatal» (cfr. resumo da 
Decisão da Comissão, página 12, parágrafo 144). Admite -se que o nome não seja o mais adequado à 
natureza da taxa, mas tal deve -se ao Legislador e não ao IVV.

Sucede que, in casu, tudo não podia ser mais cristalino: os agentes económicos, quase sempre 
empresas produtoras, quando vendem a granel para retalhistas ou consumidores, dentro ou fora do 
território nacional, ou quando pedem ao IVV os selos necessários (quando o vinho é engarrafado ou 
embalado), devem autoliquidar um determinado valor por cada litro do produto vínico.

Tratando -se de vinhos, espumantes e espumosos, aguardentes e bagaceiras esse valor é de € 0,0135 
por litro.

Tratando -se de vinagres de vinho, esse valor é de € 0,0067 ou € 0,0042 consoante o seu fim.
Com efeito, toda a posição da Impugnante se fixa na hipotética violação do Direito Comunitário, 

sustentando -se, para tal, em dois documentos: i) um documento da Comissão Europeia  - publicado no 
JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, onde podemos ler:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE
(2005/C 92/06)”
e ii) num parecer de dois jurisconsultos portugueses.
Com base no parecer junto aos autos pela Impugnante, dos jurisconsultos Dr. António da Gama 

Lobo Xavier e Dr. Paulo de Castro Rangel, datado de Agosto de 2005, alega a Impugnante que, o 
conceito de auxílio estatal tem sido interpretado de forma muito lata pelo TJCE, abrangendo todas 
aquelas intervenções que «sob formas diversas, contribuam para reduzir os encargos que normalmente 
oneram o orçamento de uma empresa e que, por isso, sem constituírem subsídios no sentido rigoroso 
da expressão, são da mesma natureza e produzem efeitos idênticos».  - cf. Parecer Jurídico, pág. 28 e 
ss. e Acórdão TJCE de 23.02.1961, proferido no processo n.º 30/59.

Esquece -se a Impugnante que por muito latas que sejam as interpretações feitas pelos Tribunais 
da normas, as mesmas devem conter -se nos limites impostos pelo próprio legislador.

Assim, nesta questão, dando razão ao IVV, é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. 
dos factos provados refere que “o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas 
pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em 
Portugal não constitui um auxilio estatal” (sublinhado nosso), conclusão 144.

Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante não faz sentido 
considerar a mesma ilegal enquanto a comissão europeia não proferir uma decisão final no âmbito do 
procedimento de investigação mencionado na alínea F dos factos provados.

Pelo que, afigura -se -nos desde já, que a presente Impugnação não pode proceder.
Pois, não estando em causa, um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser 

previamente notificada à Comissão Europeia, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE.
Afastando -se assim o argumento da falta de observância da referida norma.
Nesta medida, é improcedente o pedido da Impugnante ao requerer sem qualquer base legal — o 

reembolso de uma quantia que autoliquidou em estrita obediência ao quadro normativo vigente à data.
Através da Decisão da Comissão em apreço (parágrafos 144 e 145), aquela Instituição concluiu que:
(iv) «o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal». Mesmo quanto às restantes actividades, nas quais o IVV actua no mercado como uma 
qualquer empresa prestadora de serviços, entendeu a Comissão que «não existe vantagem económica 
para o IVV que decorra da sua posição de mercado» (parágrafo 70 da Decisão);

(v) «o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas 
de promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio»;

(vi) «as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim 
como o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua com-
patibilidade com o mercado comum»,

Daqui concluímos duas coisas: i) o processo em curso, que tem por objecto a taxa de promoção, 
tem um âmbito muito reduzido, sendo que a Comissão não apresenta hoje dúvidas nem obstáculos 
face aos aspectos essenciais da existência da referida taxa; e ii) as poucas medidas que estão ainda a 
ser objecto de investigação pela Comissão no processo em curso nada têm que ver com as questões de 
fundo que nos ocupam nos presentes autos.

Logo, a instauração pela Impugnante da presente acção de impugnação judicial, com base exclusi-
vamente no facto de existir uma investigação da Comissão a aspectos parcelares da taxa de promoção, 
não pode ser tida senão como a despropósito e totalmente improcedente.
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No respeitante ao regime de financiamento das medidas em epígrafe, a Comissão considera, nos 
parágrafos 135 e 136 da Decisão, que não dispõe de informações suficientes para concluir que o vinho 
e os produtos vínicos provenientes dos outros Estados -membros beneficiam «do mesmo modo e 
na mesma medida que os produtos nacionais de todas as vantagens decorrentes da taxa» e que, em 
consequência, o mesmo regime não procede a qualquer discriminação entre os produtos nacionais e os 
importados, em conformidade com o artigo 90.º do Tratado CE.

No entanto, a própria Comissão considera, no parágrafo 143 da Decisão em causa que «não se 
afigura (...) existir discriminação entre os produtos nacionais destinados ao mercado nacional e os 
destinados à exportação no âmbito das campanhas de promoção e publicidade desenvolvidas fora do 
território português e financiadas com uma parte das receitas da taxa parafiscal».

Como bem o refere o IVV, uma vez que as mesmas acções de promoção e publicidade (tanto as 
financiadas por apoios concedidos antes de 1 de Janeiro de 2002 como as financiadas após aquela data) 
são consideradas compatíveis com o artigo 87.º do Tratado CE (cfr. parágrafos 108 e 114 da Decisão, 
acima citados), conclui -se que o financiamento das mesmas acções pelo produto da taxa de promoção 
que incide sobre os produtos vitivinícolas produzidos em Portugal não é posto em causa pela Decisão 
da Comissão que deu início ao processo em curso.

Assim, as dúvidas da Comissão relativamente à taxa de promoção enquanto mecanismo de finan-
ciamento dos auxílios às acções de promoção e de publicidade do vinho limitam -se à parte do produto 
da taxa de promoção pago pelos produtos vitivinícolas provenientes de outros Estados -membros e às 
vantagens que estes retiram das acções de promoção e publicidade acima mencionadas, na medida em 
que estas acções sejam financiadas pelas receitas da taxa.

Aqui chegados, importa concluir que, no processo de investigação em curso, a Comissão apenas 
manifesta dúvidas quanto à compatibilidade com o mercado comum dos seguintes aspectos específicos 
da taxa de promoção (cfr. parágrafos 1 e 2 do resumo da Decisão, página 13, e parágrafo 146 da Decisão):

(i) saber se as campanhas de publicidade do vinho português que decorrem no território dos ou-
tros Estados -Membros e de países terceiros, apesar de mencionarem a origem dos vinhos, se limitam a 
transmitir informações sobre as características objectivas dos produtos em causa ou se contêm alegações 
subjectivas sobre a qualidade dos produtos, baseadas simplesmente na sua origem;

(ii) saber se os produtos vitivinícolas provenientes de outros Estados -Membros, que estão sujeitos 
ao pagamento da taxa, beneficiam do mesmo modo e na mesma medida que os produtos nacionais de 
todas as vantagens decorrentes da referida taxa e, como tal, se o método de financiamento dos apoios 
à promoção e à formação discrimina ou não os produtos nacionais face aos produtos importados.

A irrelevância da Decisão da Comissão para os presentes autos
As questões relativas à taxa de promoção que estão a ser objecto de investigação pela Comissão 

são totalmente estranhas à matéria de facto que nos ocupa nos presentes autos.
Quanto aos vinhos produzidos em Portugal, ainda que comercializados fora do nosso país, a Comis-

são foi muito clara ao considerar que «não se afigura (...) existir discriminação entre os produtos nacionais 
destinados ao mercado nacional e os destinados à exportação» (cfr. parágrafo 143 da Decisão (cit.).

Não se coloca assim, a propósito da actividade desenvolvida em geral pela Impugnante e nos 
presentes autos em concreto, qualquer problema de Direito Comunitário derivado da taxa de promoção 
a que se encontra sujeita por lei.

Resta assim concluir que o processo de investigação à taxa de promoção, que foi iniciado pela 
Comissão e que se encontra em curso, é totalmente irrelevante para os presentes autos e para a funda-
mentação da pretensão da Impugnante.

Refere a Impugnante que:
É indubitável, portanto, que o Estado Português se encontra proibido de executar o auxílio até 

decisão final da Comissão e, bem assim, ainda que esta decisão venha a considerar o auxílio compa-
tível com a legislação comunitária e mercado comum, tal não legitima os actos de execução até então 
empreendidos.

Ademais, o Estado Português está proibido de executar não só o auxilio, mas também, e neces-
sariamente, o seu modo de financiamento  - a cobrança da taxa de promoção.

Ora, com o devido respeito, não podemos concordar com a posição assumida pela Impugnante, pois 
da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado Português 
em executar o auxílio, aliás, a própria decisão refere não tratar -se de um auxílio estatal o financiamento 
das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV. Como se pode ler das conclusões 145 e 
147, o efeito suspensivo do n.º 3 do art. 88.º do Tratado CE, reporta -se apenas aos auxílios à promoção 
e á publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e 
ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão. Ou seja, a dúvida da Comissão prende -se 
com auxílios e financiamento dos auxílios visados nesta decisão, logo, não é sobre a totalidade dos 
auxílios que a Comissão tem dúvidas. Não existindo dúvidas da Comissão, não há procedimento de 
investigação e logo em relação a essas medidas não tem aplicação o efeito suspensivo previsto no n.º 3 
do art. 88.º do Tratado de Roma (ou como diz a lmpugnante, a proibição de execução).
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Á entender -se de outra forma, ficaria totalmente desprovido de sentido o facto da Comissão ter -se 
dado ao Trabalho de separar os auxílios estatais dos não auxílios estatais, e depois dentro dos primeiros 
ter referido que as dúvidas são apenas para alguns, como resulta do paragrafo 145, onde é mencionado 
que o processo previsto no n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE é relativo a determinados auxílios e apenas 
nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e ao financiamento desses auxílios.

Do exposto não restam dúvidas que a presente impugnação tem que ser julgada totalmente impro-
cedente, por não provada, confirmando -se a legalidade do indeferimento do pedido de revisão oficiosa 
da liquidação aqui em causa.

3. DECISÃO
Nos termos e com os fundamentos expostos, julgo totalmente improcedente por não provada, a 

presente Impugnação e, consequentemente, mantenho as liquidações impugnadas.”
DECIDINDO NESTE STA
Face ao teor das conclusões das alegações de recurso e ao teor das contra -alegações do recorrido, 

são as seguintes as questões trazidas à apreciação deste Supremo Tribunal Administrativo:
a) Previamente, apreciar a questão da admissibilidade das alegações da recorrente, suscitada pelo 

recorrido nas suas contra -alegações – cfr. Desde logo a conclusão G) – o qual sustenta que não cumprem 
o disposto no artigo 685 -A do CPC, pelo que não devem ser admitidas.

b) Saber se incorreu em erro de julgamento a sentença recorrida que julgou que a taxa de pro-
moção em causa nos autos não padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão 
Europeia, por força do disposto no artº 88º do TCE (actual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

c) Aferir da necessidade do reenvio prejudicial o TJUE para conhecimento das questões suscitadas 
na parte final das alegações da recorrente.

Face às conclusões de recurso e à posição do recorrido impõe -se previamente apreciar a questão 
por ele suscitada relativa ao incumprimento do ónus de alegar que decorre do artº 685ºA do Código 
de Processo Civil.

De harmonia com o disposto no artº 685º A, n.º 1 do Código de Processo Civil o recorrente deve 
apresentar a sua alegação, na qual conclui, de forma sintética, pela indicação dos fundamentos por que 
pede a alteração ou anulação da decisão.

Nas suas contra -alegações, nomeadamente a conclusão G, o recorrido sustenta que as alegações da 
recorrente não cumprem o disposto no artigo 685 -A do Código de Processo Civil porquanto «ao invés 
de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a conduta do Tribunal 
baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à sua posição».

Mas não lhe assiste razão.
Pese embora as conclusões das alegações de recurso não sejam sintéticas, das mesma resulta 

claro o fundamento pelo qual a recorrente pede a revogação do julgado recorrido e qual vício que se 
lhe imputa: erro de julgamento da sentença recorrida por olvidar que a taxa de promoção em causa nos 
autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia, por força do 
disposto no artº 88º do TCE (actual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

Improcede portanto a suscitada questão prévia.
Do alegado erro de julgamento imputado à sentença recorrida e do pedido de reenvio do 

processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia.
As questões suscitadas no presente recurso, são, até nos pressupostos de facto, em tudo idênticas às 

que foram apreciadas e decididas neste Supremo Tribunal Administrativo pelo acórdão de 23/04/2013, 
proferido no processo n.º 29/12, in www.dgsi.pt, a que se seguiram os acórdãos 292/13 de 30.04.2013, 
de 22.05.2013, proferidos nos recursos 9/13, 44/13, 53/13, 200/13, e 1311/12, e de 29.05.2013, proferi-
dos nos recursos 84/13, 198/13, 30/13, 1398/13 e ainda o ac. de 18 de Junho de 2013 tirado no recurso 
1333/12 (no qual o ora relator interveio como adjunto, assim como no referido acórdão de 29/05/2013 
rec.198/13).

Para a decisão é relevante a seguinte legislação:
Artigo 1º. do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
1 - Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produzidos nou-

tros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui 
contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção 
genérica e à coordenação geral do setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos 
respetivos serviços regionais.

Artigo 11º, n.º 2 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
2 - Do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos

Artigo 12º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
1 - Para os vinhos e produtos vínicos certificados, a taxa de promoção é devida pelos agentes 

económicos referidos no artigo 6º e deve ser liquidada e cobrada simultaneamente, consoante os casos, 
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num dos atos previstos nas alíneas a) e b) do artigo 7º, devendo a entidade certificadora proceder à 
liquidação e cobrança das duas taxas no mesmo ato

Artigo 107º do TFUE (ex -artigo 87º TCE)
1. Salvo disposição em contrário dos Tratados, são incompatíveis com o mercado interno, na 

medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos 
Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem 
ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções.

Artigo 108º do TFUE (ex -artigo 88º TCE)
1. A Comissão procederá, em cooperação com os Estados -Membros, ao exame permanente dos 

regimes de auxílios existentes nesses Estados. A Comissão proporá também aos Estados -Membros as 
medidas adequadas, que sejam exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do 
mercado interno.

2. Se a Comissão, depois de ter notificado os interessados para apresentarem as suas observações, 
verificar que um auxílio concedido por um Estado ou proveniente de recursos estatais não é compatível 
com o mercado interno nos termos do artigo 107º, ou que esse auxílio está a ser aplicado de forma 
abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio no prazo que ela fixar.

Se o Estado em causa não der cumprimento a esta decisão no prazo fixado, a Comissão ou qual-
quer outro Estado interessado podem recorrer diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia, 
em derrogação do disposto nos artigos 258º e 259º.

A pedido de qualquer Estado -Membro, o Conselho, deliberando por unanimidade, pode decidir 
que um auxílio, instituído ou a instituir por esse Estado, deve considerar -se compatível com o mercado 
interno, em derrogação do disposto no artigo 107º ou nos regulamentos previstos no artigo 109º, se 
circunstâncias excecionais justificarem tal decisão. Se, em relação a este auxílio, a Comissão tiver dado 
início ao procedimento previsto no primeiro parágrafo deste número, o pedido do Estado interessado 
dirigido ao Conselho terá por efeito suspender o referido procedimento até que o Conselho se pronuncie 
sobre a questão.

Todavia, se o Conselho não se pronunciar no prazo de três meses a contar da data do pedido, a 
Comissão decidirá.

3. Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente 
dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que 
determinado projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107º, 
deve sem demora dar início ao procedimento previsto no número anterior. O Estado -Membro em causa 
não pode pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma 
decisão final.

4. A Comissão pode adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais que, conforme 
determinado pelo Conselho nos termos do artigo 109º, podem ficar dispensadas do procedimento pre-
visto no n.º 3 do presente artigo.

Artigo 109º do TFUE (ex -artigo 89º TCE)
O Conselho, sob proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu, pode adotar todos 

os regulamentos adequados à execução dos artigos 107º e 108º e fixar, designadamente, as condições 
de aplicação do n.º 3 do artº 108º.

REGULAMENTO (CE) n.º 659/1999 do CONSELHO, de 22 de março de 1999

Artigo 2º

Notificação de novo auxílio

1. Salvo disposição em contrário dos regulamentos adotados nos termos do artigo 94º ou de outras 
disposições pertinentes do Tratado, a Comissão deve ser notificada a tempo pelo Estado -membro em 
causa de todos os projetos de concessão de novos auxílios. A Comissão informará imediatamente o 
Estado -membro da receção da notificação.

2. Na notificação, o Estado -membro em causa deve fornecer todas as informações necessárias 
para que a Comissão possa tomar uma decisão nos termos dos artigos 4º e 7º, adiante designada «no-
tificação completa».

Artigo 3º

Cláusula suspensiva

Os auxílios a notificar nos termos do n.º 1 do artigo 2º não serão executados antes de a Comissão 
ter tomado, ou de se poder considerar que tomou, uma decisão que os autorize.
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Artigo 4º

Análise preliminar da notificação e decisões da Comissão

1. A Comissão procederá à análise da notificação imediatamente após a sua receção. Sem pre juízo 
do disposto no artigo 8º, a Comissão tomará uma decisão nos termos dos nºs 2, 3 ou 4 do presente 
artigo.

2. Quando, após análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada não constitui 
um auxílio, fará constar esse facto por via de decisão.

3. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que não há dúvidas quanto à compa-
tibilidade da medida notificada com o mercado comum, na medida em que está abrangida pelo n.º 1 do 
artigo 92º do Tratado, decidirá que essa medida é compatível com o mercado comum, adiante designada 
«decisão de não levantar objeções». A decisão referirá expressamente a derrogação do Tratado que 
foi aplicada.

4. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada suscita dú-
vidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum, decidirá dar início ao procedimento formal 
de investigação nos termos do n.º 2 do artigo 93º do Tratado, adiante designada «decisão de início de 
um procedimento formal de investigação».

Artigo 17º

Cooperação nos termos do n.º 1 do artigo 93º do Tratado

1. A Comissão obterá do Estado -membro em causa todas as informações necessárias para, em 
cooperação com o Estado -membro, proceder ao exame dos regimes de auxílio existentes, nos termos 
do n.º 1 do artigo 93º do Tratado.

2. Quando a Comissão considerar que um regime de auxílio existente não é ou deixou de ser 
compatível com o mercado comum, informará o Estado -membro em causa da sua conclusão preliminar 
e dar -lhe -á a possibilidade de apresentar as suas observações no prazo de um mês. A Comissão pode 
prorrogar este prazo em casos devidamente justificados.

(Regulamento (CE) n.º 994/98 do Conselho de 7 de maio de 1998)

Artigo 2º

De minimis

1. A Comissão pode, através de regulamento adotado nos termos do artigo 8º do presente regu-
lamento, determinar que, tendo em conta a evolução e o funcionamento do mercado comum, determi-
nados auxílios não satisfazem todos os critérios previstos no n.º 1 do artigo 92º do Tratado sendo, por 
conseguinte, isentos do processo de notificação previsto no n.º 3 do artigo 93º do Tratado, desde que os 
auxílios concedidos a uma mesma empresa, durante determinado período, não excedam um montante 
fixo determinado.

2. Os Estados -membros prestarão a todo o tempo, a pedido da Comissão, todas as informações 
adicionais relativas aos auxílios isentos nos termos do n.º 1.

Regulamento (CE) n.º 69/2001 da Comissão de 12 de janeiro de 2001

Artigo 2º

Auxílios de minimis

1. Considera -se que as medidas de auxílio não preenchem todos os critérios do n.º 1 do artigo 87º 
do Tratado, não sendo, por conseguinte, abrangidas pelo procedimento de notificação previsto no n.º 3 
do artigo 88º do Tratado, se reunirem as condições estabelecidas nos nºs 2 e 3.

2. O montante total dos auxílios de minimis concedidos a uma empresa não pode exceder 100000 eu-
ros durante um período de três anos. Este limiar é aplicável independentemente da forma dos auxílios 
ou do objetivo prosseguido.

3. O limiar fixado no n.º 2 é expresso em termos de subvenção. Todos os valores utilizados referir-
-se -ão aos montantes brutos, isto é, antes da dedução de impostos diretos. Sempre que um auxílio for 
concedido sob uma forma distinta da subvenção, o montante do auxílio será o seu equivalente -subvenção 
bruto.

O valor dos auxílios desembolsáveis em várias prestações será o seu valor atualizado reportado ao 
momento da concessão. A taxa de juro a utilizar para efeitos de atualização e do cálculo do montante 
do auxílio, no caso de um empréstimo em condições preferenciais, será a taxa de referência aplicável 
no momento da concessão.
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Artigo 4º

1. O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da data da sua publicação 
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.  - (JO L 10 de 13.1.2001)

Mantém -se em vigor até 31 de dezembro de 2006.

A JURISPRUDÊNCIA:
Concordamos com a doutrina expendida naquele aresto de 23.04.2013, e nos que lhe seguiram, 

inteiramente transponível para o caso subjudice, não obstante no caso em apreço estejam em causa as 
taxas de promoção referentes ao mês de Julho de 2003, no valor de € 114.675,85  - pelo que remetemos, 
com a devida vénia, para a argumentação jurídica aí aduzida, por economia de meios e tendo em vista 
uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC).

Escreveu -se naquele Acórdão 29/13:
«4. Caracterização da taxa de promoção do vinho
Segundo o n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o Instituto do Vinho 
e da Vinha (IVV, IP.,) tinha por missão, “coordenar e controlar a organização institucional do sector 
vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política comunitária e pre-
parar as regras para a sua aplicação, bem como participa na coordenação e supervisão da promoção 
dos produtos vitivinícolas”.

Como se pode ler na Decisão da Comissão, de 20/7/2010 C (2010) 4891 final, nas suas funções 
de coordenação geral do sector vitivinícola, o IVV realiza dois tipos de actividades:

 - actividades que visam, principalmente os vinhos e produtos vínicos produzidos em Portugal, 
designadamente, as relativas à auditoria dos sistemas de controlo e certificação dos vinhos;

 - actividades destinadas, indistintamente, aos vinhos e produtos originários de Portugal e aos 
originários dos outros Estados -Membros e/ou países terceiros e comercializados em Portugal;

 - o IVV, I.P., presta igualmente determinados serviços a terceiros, nomeadamente: (i) organização 
e promoção das actividades de formação para os agentes económicos, organizações profissionais e 
interprofissionais do sector vitícola e funcionários do IVV; (ii) disponibilização aos agentes económicos 
do sector da capacidade de armazenagem das infra -estruturas do IVV; e (iii) prestação de serviços do 
Laboratório do IVV e formação do seu próprio pessoal e de outros operadores do sector vitivinícola 
(financiada em grande parte por programas de apoio comunitário) (1).

Da referida Decisão resulta de igual modo que o apoio à promoção genérica do vinho e dos 
produtos vínicos foi atribuído desde 1997, por concurso, à Viniportugal, associação de natureza in-
terprofissional representativa do sector, que foi, desta forma, a beneficiária da totalidade do produto 
da taxa parafiscal destinada a esse fim.

A prestação dos mais diversos serviços ao sector vitivinícola e respectivos operadores levou 
o legislador a fixar que o financiamento do IVV, IP., seria garantido, em larga medida, através da 
receita proveniente do produto das taxas cobradas sobre os vinhos e os produtos vínicos (cfr., a título 
de exemplo, o art. 31º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 de Abril), que aprovou os res-
pectivos Estatutos.

Através do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho (2), o legislador reformulou o sistema de taxas 
existente e procedeu à criação de uma única taxa incidente sobre os produtos vínicos, a cobrar pelo IVV, 
IP., que constituía a principal fonte de financiamento das acções de coordenação geral do sector (3).

De acordo com o estatuído no art. 1º, n.º 1, daquele diploma, “Os vinhos e produtos vínicos pro-
duzidos no território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam 
sujeitos à aplicação de uma taxa, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV), relativamente à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”. Mas como este decreto -lei não chegasse 
a ser regulamentado, o legislador, através do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, veio introduzir 
melhorias no regime da referida taxa de forma a adequar a matéria aos objectivos da política vitivi-
nícola nacional e comunitária (cfr. o respectivo preâmbulo).

Quanto ao âmbito da taxa de promoção do vinho, o art. 1º do diploma reproduziu o anterior 
preceito e, quanto aos sujeitos, resulta do art. 3º que a taxa de promoção é devida quer pelos agentes 
económicos quer pelos produtores, no caso previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 2º do Decreto -Lei 
n.º 119/97. Por sua vez, mantém -se, igualmente, no art. 11º, n.º 1, que a fixação do valor da taxa seria 
objecto de portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

No seguimento do mencionado decreto -lei, foram publicadas diversas portarias, sendo de salientar 
a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que serviu, no caso em apreço, à fixação do valor da 
taxa a pagar pela recorrente.

Com interesse para a decisão, importa ainda considerar que, segundo a Decisão da Comissão 
de 2010, o produto da taxa de promoção, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcio-
namento do IVV, I.P., destina -se, em primeiro lugar, ao financiamento dos serviços de coordenação 
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geral do sector do vinho prestados por si e, em segundo lugar, às actividades de promoção do vinho 
e dos produtos vínicos.

No que respeita à actividade de promoção do vinho, verifica -se que uma parte da taxa é destinada 
a campanhas de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos, sem referência à sua origem, em 
Portugal e, outra parte, a campanhas de promoção do vinho e dos produtos vínicos portugueses no 
território dos outros Estados -Membros e de países terceiros. No período sobre que incidiu a decisão 
da Comissão de 2010, os custos das acções de formação organizadas pelo IVV, I.P., com excepção de 
uma formação de interesse geral «Sistemas de informação e Gestão Vitivinícola 2000», cujo custo total 
foi de 367,12 EUR, foram integralmente suportadas pelos programas do Fundo Social Europeu, pelo 
que nem os agentes económicos nem o IVV tiveram de contribuir para o seu financiamento.

É esta taxa que, segundo a recorrente, enferma de ilegalidade manifesta, decorrente da falta 
de notificação prévia à Comissão e respectiva execução antes da decisão final daquela entidade, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE)  - pontos D 
e L das Conclusões.

5. Da relevância das decisões da Comissão emitidas sobre a taxa de promoção
Segundo o estatuído no art.108º do TFUE (ex artº 88º TCE) é da competência exclusiva da 

Comissão Europeia o exame permanente dos regimes de auxílios de Estado, em cooperação com os 
Estados -Membros, “com vista a impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado, como se 
conclui do Acórdão Lorenz” (4). Para tanto, é estabelecido um sistema de controlo prévio dos auxílios 
novos, previsto no n.º 3 do mesmo preceito e no art. 2º do Regulamento do processo (5), segundo o qual 
a Comissão deve ser informada, em devido tempo, dos projectos de auxílio, antes da sua execução.

“A fase preliminar do processo de controlo dos auxílios novos inicia -se, assim, com a notificação 
do projecto de auxílio, devendo os Estados (…) utilizar, para o efeito, formulários recomendados pela 
Comissão. A obrigação de notificar previamente os projectos de auxílio é uma obrigação incondicional 
dos Estados relativos a auxílios novos, incluindo a modificação dos existentes …” (6).

Os auxílios não notificados ou postos em execução antes de uma decisão da Comissão são objecto 
de um específico processo de controlo que se inicia com a recepção e análise de informações que a 
Comissão tenha recolhido oficiosamente ou através de denúncia de terceiros.

No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que não 
constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de serviços 
ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º

A única acção de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 
367,12 EUR, não constitui um auxílio.

Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
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Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (7), isto é, desde que Portugal 
respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam o reembolso 
de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados -Membros, 
entre 1997 e 31 de Dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de Dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 
(que procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 
mediante recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das 
sétima e nona condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (8), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado 
aos auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação 
(…)”(Carta de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O art. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente no-

tificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não 
pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma 
decisão final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (9).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito directo na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente 
à Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda 
a ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (10).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de Novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os actos praticados durante o período da proibição 
contida no art. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, 
a posteriori, os actos inválidos»” (11). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um 
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Acórdão de 1973 (12), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do 
Direito Comunitário, com vista a restabelecer o satus quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (13).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância 
da obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão 
final da Comissão (14). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar 
a restituição de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro 
de 2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição 
de auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe-lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excepcionais.». (15)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos au-
xílios suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, 
como vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de 
promoção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro 
lado, coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da auto -liquidação em 
causa (relativa a Setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 
2004 dar início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no 
artigo 6º do regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação 
da obrigação de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (16), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (17), no caso concreto, por ilegalidade 
formal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria 
que a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distin-
guir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas acções de promoção 
e publicidade dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respectivo 
financiamento, através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente 
da taxa cobrada aos operadores do sector vitivinícola e afecta, no essencial, ao financiamento da 
actividade do IVV,IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto -liquidação, no 
valor de 10.401,95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Setembro de 2007, com 
fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (18), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (19).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de Março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
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conta o processo de controlo prévio do art. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de Novembro de 1991 (20).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras proces-
suais previstas no Tratado (21).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes 
de recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para 
que possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja selectiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio entre os EM” (22).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (23), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afectação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a acções 
de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (art.11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto 
de não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, 
como vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência 
do TJ. Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo 
objectivo essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma 
não implica, à partida, um auxílio concedido directa ou indirectamente através de recursos do Estado 
e, por outro lado, serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos 
auxílios de Estado (24).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, 
a Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das 
actividades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação 
geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, 
não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da Repú-
blica Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, 
de 15 de Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV,I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam 
ou não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.
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Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, 
“um grau suficiente de probabilidade” (25) de tal medida envolver auxílios estatais (26), em termos 
de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a 
consequente suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ile-
galidade da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o 
respectivo procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do art. 88º do TCE (ponto L 
das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da auto -liquidação em causa.» (fim de citação)

É esta a jurisprudência que também aqui se acolhe e se reitera, já que se entende que a respectiva 
fundamentação é inteiramente transponível para o caso dos autos, mesmo tendo em conta que ao acto 
de liquidação em causa se refere a Julho de 2003.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se o julgado recorrido  - de 
improcedência da impugnação judicial deduzida – ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de 
reenvio prejudicial para o TJUE requerido pela recorrente.

4 - Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando o julgado recorrido.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 2 de Outubro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão.

(1) Podemos dizer que estas são as suas atribuições essenciais desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de 
Setembro, e posteriores reestruturações pelos Decretos -Leis n.os 102/93, de 2 de Abril; n.º 99/97, de 26 de Abril; n.º 47/2007, 
de 27 de Fevereiro e, finalmente, o n.º 66/2012, de 16 de Março, sendo para o efeito dotado de autonomia administrativa.

(2) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(3) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(4) Cfr. João Nogueira de Almeida, A Restituição das Ajudas de Estado concedidas em Violação do Direito Comunitário, 

Coimbra, 1994, pp. 58 ss.
(5) Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, que estabelece as regras de execução do 

artigo 93.º do Tratado CE.
(6) Cfr. António Carlos dos Santos, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2003, p. 271.
(7) Segundo o disposto no artigo 7.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, 

«A Comissão pode acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível com o 
mercado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante designada «decisão condicio-
nal» (cfr. João Nogueira de Almeida, A Restituição…cit., p. 64)

(8) O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os cri-
térios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três 
exercícios financeiros por empresa beneficiária.

(9) Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999.
(10) Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J. L. da Cruz Vilaça, «O Papel 

dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da última 
frase do n.º 3 do artigo 88.º do TCE?», Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e João Nogueira de Almeida, A Restituição …, cit., p. 56.

(11) Cfr. Nogueira de Almeida, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.
(12) Cfr. António Carlos dos Santos, ob. cit., pp. 286 ss.
(13) Cfr. João Nogueira de Almeida, A Restituição …cit., pp. 72 ss.
(14) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Novembro de 1990, Processo C -354/90.
(15) Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.

(16) Cfr. Conclusões do Advogado Geral L. A. GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas 
de Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respectivo direito nacional, o que engloba o regime do procedi-
mento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis 
ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou 
análogos meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., Carla Amado Gomes/Rui Tavares Lanceiro, A revogação 
de actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, Revista do 
Ministério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, pp. 33 ss.

(17) Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos artigos 281.º 
e 282.º da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos 
plasmados no artigo 73.º do CPTA.
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(18) Segundo o n.º 1 deste diploma, «Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os pro-
duzidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
sector ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais».

Por sua vez, no artigo 11.º, n.º 1, dispõe -se que «São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….».

(19) Cfr. João Nogueira de Almeida, A Restituição …cit., pp. 76 ss.
(20) Cfr. João Nogueira de Almeida, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do Advogado-

-Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de Setembro de 1990, proc C -5/89.
(21) Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. António 

Carlos dos Santos, ob. cit., p. 260.
(22) Cfr. João Nogueira de Almeida, «Anotação ao artigo 107.º do TFUE», Tratado de Lisboa, Almedina Coimbra, 

2012, p. 520.
(23) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15 de Julho de 2004, processo C - 345/2002, citado por J. L. da Cruz Vilaça, ob. 

cit., p. 714.
(24) Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de Julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(25) Cfr. António Carlos dos Santos, ob. cit., p. 271.
(26) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de Setembro de 1990, processo C -5/89, Comissão c/ 

RFA, Col. p. 3457, p. 3450, in João Nogueira de Almeida, A restituição…cit.,p. 38. 

 Acórdão de 2 de Outubro de 2013.

Assunto:

Processo de execução fiscal. Embargos de terceiro. Impossibilidade superveniente da 
lide. Repartição das custas.

Sumário:

 I — Sobre a repartição das custas nos casos de extinção por inutilidade ou impossibi-
lidade superveniente da lide dispunha o artigo 450.º, n.º 3, do Código de Processo 
Civil, na redacção da Lei n.º 29/2009, de 29 de Junho: «Nos restantes casos de 
extinção da instância por impossibilidade ou inutilidade superveniente da lide, 
a responsabilidade pelas custas fica a cargo do autor ou requerente, salvo se tal 
impossibilidade ou inutilidade for imputável ao réu ou requerido, caso em que é 
este o responsável pela totalidade das custas».

 II — De acordo com este normativo, quando a instância se extinguir por impossibilidade 
ou inutilidade da lide, as custas ficam a cargo do autor, salvo se a inutilidade ou 
impossibilidade resultar de facto imputável ao réu, que nesse caso as pagará.

 III — Verificando -se que a execução fiscal instaurada para cobrança coerciva de dívidas 
tributárias foi declarada extinta em face do pagamento integral voluntário da 
dívida exequenda e do acrescido efetuado pelo executado, não pode considerar-
-se que a consequente extinção da instância por impossibilidade superveniente 
da lide, declarada nos autos de embargos de terceiro deduzidos contra a penhora 
de bens no âmbito daquele processo de execução fiscal, seja imputável à Fazenda 
Pública.

 IV — Assim, atenta a regra do n.º 3 do artigo 450.º do CPC, as custas da extinção da 
instância dos referidos embargos de terceiro são da responsabilidade da embar-
gante, que naqueles autos assume a posição de autora.

Processo n.º 141/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A...
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – O Digno Representante da Fazenda Pública, vem recorrer para este Supremo Tribunal da 
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga de fls. 179 e segs. que, nos autos de embargos 
de terceiro n.º 1331/07.4BEBRG, julgou extinta a instância por impossibilidade superveniente da lide 
nos termos do artº 287º, alínea e) do Código de Processo Civil e condenou a Fazenda Pública em custas.
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Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«I. O pagamento integral voluntário da dívida exequenda e do acrescido efetuado pelo executado 

implica, por força da lei, a extinção do respetivo processo de execução fiscal e, concomitantemente, 
determina o levantamento das penhoras aí efetuadas e o cancelamento dos respetivos registos.

II. Estando, à data daquela extinção, pendentes Embargos de terceiro cujo ato que constitui o seu 
objeto deixa de existir — em virtude daquela extinção da execução e daquele levantamento — torna-
-se a respetiva lide supervenientemente impossível, conduzindo à extinção da instância, cfr. art. 2872, 
alínea e) do CPC, aplicável ex vi do art. 2, alínea e) do CPPT.

III. Em matéria de condenação por custas naqueles embargos importa que se apure se a causa da 
impossibilidade é imputável à ali Embargada, sendo certo que se tal imputação se não revelar viável 
deverá a ali Autora/Embargante ser condenada por custas em cumprimento do estabelecido no n.º 3 
do art. 450 do CPC, aplicável ex vi o art. 2, alínea e) do CPPT.

IV. O acima referido pagamento integral voluntário e a, legalmente, consequente extinção da 
execução fiscal não é imputável à exequente Fazenda Pública,

V. Razão pela qual se não pode manter na ordem jurídica o segmento da decisão ora recorrida, 
antes devendo determinar -se que a responsabilidade por custas cabe à Autora/Embargante.

VI. Tendo na douta decisão ora recorrida se decidido de forma diversa é forçoso que se conclua 
que a mesma enferma de errada interpretação e aplicação do direito, violando o preceituado naquele 
n.º 3 do art. 450 do CPC.

2 – Não foram apresentadas contra alegações.
3 - O Exmº Procurador -geral Adjunto expendeu parecer opinando pelo provimento do recurso 

da Fazenda Pública e concluindo serem de imputar as custas em primeira instância, pelo mínimo, à 
embargante.

4– Com incidência para a discussão da questão jurídica objecto do presente recurso resultam dos 
autos os seguintes factos:

a) A…………….., com os NIF ………….., com residência e domicílio fiscal no Lugar de …………, 
…………., Braga, deduziu em 31 de Agosto de 2007 embargos de Terceiro, por apenso ao Processo de 
Execução Fiscal n.º 3425200501014226 e apensos, instaurada pelo Serviço de Finanças de Braga — 2, 
onde é executado, por efeito de reversão, o seu marido B…………. (cf. fls. 4 e segs.)

B) Entretanto, o Digno Representante da Fazenda Pública veio informar a fls. 170 que o órgão 
de execução fiscal extinguiu o Processo de Execução Fiscal no âmbito do qual foram determinadas as 
penhoras em apreço nos presentes embargos, atento o pagamento das dívidas exequendas pelo respon-
sável subsidiário — B…………….

Mais informou que “as penhoras que são objecto dos presentes embargos foram levantadas, tendo, 
consequentemente, sido requerido o cancelamento dos respectivos registos”.

c) Por sentença de fls. 179 e segs. o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga julgou extinta a 
instância por impossibilidade superveniente da lide nos termos do artº 287º, alínea e) do Código de 
Processo Civil e condenou a Fazenda Pública em custas.

5  -Colhidos os vistos legais cabe decidir.
6 - A questão trazida à apreciação deste Tribunal consiste em saber padece de erro de julgamento 

a sentença do Mmª Juiz do TAF de Braga que condenou a Fazenda Pública nas custas devidas na se-
quência da extinção da instância por impossibilidade superveniente da lide.

A decisão recorrida ponderou que a Administração Fiscal, exequente nos autos de execução, 
revogou o acto de penhora por força do pagamento voluntário e integral da dívida exequenda pelo seu 
responsável subsidiário, determinando ainda o cancelamento do registo da mesma.

Assim concluiu que os autos de Embargos de Terceiro deixavam de poder prosseguir, por perda 
do seu objecto e declarou a extinção da instância por impossibilidade superveniente da lide, nos termos 
do art. 287º e) do Código de Processo Civil, condenando a Fazenda Pública nas respectivas custas.

Contra o assim decidido se insurge a recorrente alegando que a impossibilidade superveniente da 
lide não pode, de modo algum, ser imputada à exequente Fazenda Pública.

Isto porque a extinção da execução fiscal — com o consequente e legalmente devido levantamento 
da penhora e cancelamento do respectivo registo — não foi consequência da actuação da Fazenda Pú-
blica, antes a mesma tem como causa, única e exclusiva, o pagamento integral e voluntário da quantia 
exequenda e do acrescido efectuada pelo citado B……………..

Concluindo que por força do disposto no n.º 3 do artº 450º do Código de Processo Civil deve 
determinar -se que a responsabilidade por custas cabe à autora embargante.

7. Da condenação em custas pela extinção da instância.
De harmonia com a regra geral em matéria de custas, a decisão que julgar a causa condenará em 

custas a parte que a elas houver dado causa (nº 1 do artigo 446.º do CPC), ou seja, dá causa às custas 
a parte vencida, na proporção em que o for (nº 2 do preceito).

Esta regra geral de responsabilidade pelo pagamento das custas assenta, a título principal, no 
princípio da causalidade e subsidiariamente, no da vantagem ou proveito processual, sendo aquele in-
diciado pelo princípio da sucumbência, pelo que deverá pagar as custas a parte vencida, na respectiva 
proporção (1).
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Sobre a repartição das custas nos casos de extinção por inutilidade ou impossibilidade superveniente 
da lide dispunha o art. 450.º, n.º 3, do Código de Processo Civil, na redacção então em vigor (2): «Nos 
restantes casos de extinção da instância por impossibilidade ou inutilidade superveniente da lide, a res-
ponsabilidade pelas custas fica a cargo do autor ou requerente, salvo se tal impossibilidade ou inutilidade 
for imputável ao réu ou requerido, caso em que é este o responsável pela totalidade das custas».

De acordo com este normativo, quando a instância se extinguir por impossibilidade ou inutilidade 
da lide, as custas ficam a cargo do autor, salvo se a inutilidade ou impossibilidade resultar de facto 
imputável ao réu, que nesse caso as pagará.

Como sublinha Salvador da Costa (3) o que neste normativo se prescreve «é inspirado pelo princípio 
de que, não havendo sucumbência, não é legítimo onerar o réu ou o demandado com o pagamento das 
custas da acção, por ele não ter dado origem ao facto determinante da inutilidade ou impossibilidade 
superveniente da lide, o que constitui corolário do princípio da causalidade na sua formulação negativa.

Verifica -se uma situação de impossibilidade superveniente da lide, por exemplo, no caso de a 
pessoa que intentou a acção de denúncia do contrato de arrendamento para habitação própria haver 
falecido; e há inutilidade superveniente da lide, por exemplo, quando, durante a pendência da acção 
condenatória no pagamento de determinada quantia, o réu procedeu à entrega ao autor do montante 
pecuniário em causa.

No primeiro caso, o réu não suportará o pagamento das custas da acção, ainda que a tenha contes-
tado, visto que o facto determinante da extinção da instância não lhe é imputável; no segundo, porque 
o acto de pagamento determinante da extinção de instância lhe é imputável, cabe  -lhe realizar o seu 
pagamento»

No caso em apreço a impossibilidade superveniente da instância foi determinada pela extinção da 
execução fiscal e foi a Administração Tributária quem declarou extinta a execução fiscal.

Porém, como ficou dito no Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 21.09.2011, re-
curso 779/11, in www.dgsi.pt, «a extinção da execução fiscal opera ope legis (cfr. art. 176.º do CPPT.) 
e a Administração Tributária (rectius, o órgão da execução fiscal) limita -se a declará -la ao abrigo da 
competência que lhe é conferida pelo art. 10.º, n.º 1, alínea f), do CPPT e mediante aplicação, por 
analogia, do art. 270.º do mesmo código.

Assim, o que cumpre indagar para formular aquele juízo é a quem é imputável o facto que deter-
minou essa extinção. Ou seja, mais do que indagar da causa imediata da inutilidade superveniente da 
lide – a extinção da execução fiscal, que foi declarada pelo órgão da execução fiscal –, há que averi-
guar da causa mediata dessa extinção: qual o facto que lhe deu causa e a quem é imputável esse facto. 
A título de exemplo, se a extinção tivesse sido declarada com base no pagamento efectuado pelo ora 
Recorrido, por certo ninguém negaria que, porque lhe era imputável o facto que determinara a extinção 
da execução fiscal, era ele quem devia responder pelas custas da extinção da instância.»

Ora no caso subjudice resulta dos autos que a impossibilidade superveniente da lide não pode, de 
modo algum, ser imputada à exequente Fazenda Pública.

Isto porque, como bem nota a recorrente, a extinção da execução fiscal — com o consequente e 
legalmente devido levantamento da penhora e cancelamento do respectivo registo — não foi consequên-
cia da actuação da Fazenda Pública, e teve antes como causa, única e exclusiva, o pagamento integral 
e voluntário da quantia exequenda e do acrescido efetuada pelo citado B……………..

Assim, e atenta a regra do n.º 3 do art. 450.º do CPC, de que, nos casos nele previstos, o autor só 
não paga as custas se for imputável ao réu a inutilidade ou impossibilidade superveniente da lide, a res-
ponsabilidade pelas custas não poderá deixar de recair sobre a embargante, ora recorrida, que nos autos 
de embargos de terceiro assume a posição de autora enquanto a Fazenda Pública assume a de réu.

Assiste pois razão à Fazenda Pública quando sustenta que, no caso em apreço, a responsabilidade 
por custas cabe à autora embargante.

A sentença recorrida, que assim não entendeu, não pode, pois, ser confirmada, pelo que procede 
o recurso.

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

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, e, em consequência, revogar a 
decisão recorrida, de condenação da Fazenda Pública nas custas da extinção da instância, ficando as 
mesmas a cargo da embargante.

Sem custas neste Supremo Tribunal Administrativo, uma vez que a recorrida não contra -alegou.

Lisboa, 2 de Outubro de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.

(1) (Neste sentido Salvador da Costa, Regulamento das Custas Processuais, 2.ª edição, p. 46.)
(2) (Actual 536.º na redacção da Lei n.º 41/2013, de 26 de Junho.)
(3) (Regulamento da Custas Processuais, Anotado e Comentado, Almedina, 2.ª edição, p. 87.) 
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 Acórdão de 2 de Outubro de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do vinho. Auxílio estatal. Violação do dever de notificação do au-
xílio à Comissão Europeia. Direito comunitário. Princípio da Proporcionalidade. 
Princípios da confiança e da segurança jurídica.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do ar-
tigo 92.º do Tratado (atual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., cobrada aos agentes do sector 
e representando mais de 62 % do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I. P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, «um 
grau suficiente de probabilidade» de tal medida envolver auxílios estatais, em 
termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que a 
receita da mesma corresponde a cerca de 62 % do financiamento da actividade 
do IVV., I. P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I. P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 177/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. - A…………………., LDA, melhor identificada nos autos, recorre para este Supremo Tribunal 
da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu de 28 -07 -2012, que julgou improcedente a 
impugnação por si deduzida contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação da 
taxa de promoção no relativa aos meses de Dezembro de 2008 a Fevereiro de 2009, devida ao Instituto 
da Vinha e do Vinho.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do acto tributário relativo à taxa de promoção 
alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho com referência aos meses de Dezembro de 2008 
a Fevereiro de 2009.

B. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sentença 
ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
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da pretensão da Impugnante»  - cf. página 21 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

C. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade ou da 
parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal ou independentemente 
dos aspectos da mesma taxa que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas quanto 
à respectiva compatibilidade com o mercado comum, verifica -se, no caso da taxa em causa dos autos, 
uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de notificação da medida à Comissão, ao arrepio do 
disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) e consequente proibição 
de execução de semelhante medida, prevista no mesmo artigo.

D. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente invocada e provada 
nos autos — cf. artigos 61.º a 70.º da petição inicial e alíneas F) e G) dos factos provados e teor da 
decisão da comissão Europeia de iniciar o procedimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela 
A…………………….. com a sua petição inicial e dada por integralmente reproduzida pelo Tribunal a 
quo na alínea G) dos factos provados —, pelo que o Tribunal a quo não podia ter decidido no sentido 
em que decidiu na sentença ora posta em crise.

E. A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem 
uma relação de afectação obrigatória ou legal, de tal modo que o produto da taxa influencia directa-
mente o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE).

F. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (Cf., entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970/ Comissão; 21.10.2003, Eugene Van Calster, Openbaar Slachthuis; ou 
de 13.01.2005, StreejgewesK Noord -Brabant), este concreto modo de financiamento desses auxílios de 
Estado — a taxa de promoção  - é parte integrante da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de 
promoção influencia directamente o montante dos auxílios em questão e, por consequência, influencia 
a apreciação da compatibilidade destes auxílios com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar 
a notificação devida à Comissão.

G. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

H. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf.., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

I. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está alegado e demonstrado nos 
autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, entre outros, da 
Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010)  -, a fonte de finan-
ciamento de auxílios de Estado.

J. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da comissão.

K. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados — conforme melhor decorre 
do parágrafo 3 da decisão junta com a petição inicial, que ora se transcreve: «(3) Resultando das 
informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, desde 1995, sem autorização 
prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados».)

L. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE 
foi, inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão 
que se juntou com a petição inicial.

M. A taxa de promoção, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Co-
missão sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

N. Ainda que a decisão final da Comissão venha declarar a medida em questão compatível com o 
mercado comum, essa medida e o respectivo modo de financiamento são inválidos porque aplicados em 
violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte final do artigo 88º, 
n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), conservando -se inválidas essas medidas de execução 
e implementação até então empreendidas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de 
execução por mais regular e compatível com o mercado comum que se considere o auxílio investigado 
(cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) e foi explicado na petição inicial que dá 
causa aos autos (cfr.. capitulo IV — A) respectivo).



3723

O. «Uma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» — cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

P. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido  - como o foi (cf. pará-
grafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das cam-
panhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos 
nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108º, 
n.º 3, do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação 
dos actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabele-
cimento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é 
contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente 
ao acto de liquidação da taxa de promoção dos períodos de Dezembro de 2008 a Fevereiro de 2009 e 
veio a ser, com manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

Q. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. 1 -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

R. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais na-
cionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado — Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. 1 -165, n.º 20)»

— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

S. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

T. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 
artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem 
sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extédeur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

U.«64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-
ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos 
(v. acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e 
Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.
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V. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em 
crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
— consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços 
e actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio 
propriamente dito que financia)?

O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de 
um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se 
encontra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo 
de auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão 
sobre a respectiva compatibilidade?

Em caso negativo — e na hipótese de o Estado  - Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?»

2. - Foram apresentadas contra -alegações pelo Instituto do Vinho e da Vinha, com as seguintes 
Conclusões:

«A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência ao período mensal de Dezembro de 2008 a Fevereiro de 2009.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — artigos 660.º, n.º 2, 684.º, nºs 2 e 3 e 685.º -A, nºs 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado. E. Em quase todos os momentos das 
alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário de rebater a decisão a quo, as suas 
posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompreensão do Tribunal e secundar a 
posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido 
à sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1ª. Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1ª. secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 
de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.
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H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» — cfr 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE 
— hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com 
as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, 
através das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da le-
gislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora 
artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consig-
nação da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa 
larga componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pre-
tensões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos 
pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. nºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.
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T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera 
a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012— através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107º do TFUE.»

3. - O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu douto parecer no seguinte sentido:
«1. — Questão prévia:
1 - Se as alegações da recorrente cumprem o ónus a que se refere o art. 685. -A do C.P.C., suscitada 

pelo Instituto do Vinho e da Vinha (I.V.V):
A recorrente indica as razões da discordância face ao decidido com base em entendimento diferente 

que se defende sobre o conceito de auxílio estatal, mais amplo que o adoptado, bem como defende 
ainda manter -se a ilegalidade ou vício decorrente da violação do disposto no art. 88. n.º 3 do Tratado 
da Comunidade Europeia (T.C.E), actual n.º 3 do art. 108. do Tratado de Funcionamento da União 
Europeia (T.F.U.E.), segundo entendimento que cita do T.J.C.E..

Assim, quer parecer que as alegações cumprem o ónus a que se refere o art. 685. -A nº.2 als. a) e 
b) do C.P.C..

II — Questão controvertida:
 - Legalidade da taxa de promoção liquidada quanto ao período de Dezembro de 2008 a Fevereiro 

de 2009.
Na sentença recorrida, proferida a 31 -7 -12, foi afastada a ilegalidade com o fundamento de, em 

face da decisão proferida pela Comissão em procedimento instaurado contra o Estado Português (E.P.), 
este estar apenas inibido de efectuar campanhas de promoção e publicidade do vinho e dos produtos 
vinícolas em países noutros Estados membros e em países terceiros.

Defende a recorrente a taxa em causa foi implementada sem ter sido previamente notificada às 
autoridades comunitárias, nem autorizada pelas mesmas, e que, em consequência, o E.P. estava inibido 
de executar a mesma e o IVV de a cobrar, nos termos do art. 88.º2 n.º 3 do TCE (ora art. 108. n.º 3 do 
TFUE), e de acordo com jurisprudência do TJCE que cita.

E é com base nisso que defende a existência de ilegalidade, argumentando ainda que a decisão 
que venha a ser proferida no procedimento instaurado pela Comissão contra o E. P. não tem por conse-
quência regularizar “a posterior!” a taxa aplicada, sendo à Comissão que, agindo sob a fiscalização do 
T.J., compete proceder ao exame da compatibilidade do auxílio dos Estados -Membros com o mercado 
interno, de acordo com nova jurisprudência do T.J.C.E. que igualmente cita.

Defende ainda, a título subsidiário, haver questões prejudiciais, a sujeitar à apreciação pelo Tri-
bunal de Justiça da U.E., caso se não entenda como defende.

II. Fundamentação.
A anulação do acto praticado por ilegalidade relacionada com a violação de norma ou princípio 

da UE deve levar em conta que não seja dado um tratamento desigual entre os agentes económicos, 
o que é de aferir segundo o direito nacional, levando em conta que a Comissão pode impor àqueles a 
restituição de ajudas que se entenda terem sido indevidamente concedidas  - assim se pronunciam Carla 
Amado Gomes e Rui Tavares Lanceiro publicado na Revista do Ministério Público n.º 132, A revogação 
de actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União Europeia: um instituto a 
dois tempos?, p. 37 e ss., citando ampla jurisprudência do T.J.C.E. e também do S.T.A..

Ora, as taxas de promoção em causa foram objecto de auto -liquidação pela impugnante, conforme 
consta do probatório.

Tal ocorreu de acordo com o previsto no art. 1.º do Dec. -Lei n.º 137/95, alterado pelo Dec. -Lei 
n.º 119/97, de 15/5, e na Portaria n.º 383/97, de 12/7.

Resulta ainda ter sido proferido uma decisão pela Comissão Europeia, publicada no JOUE 
— C92/12, de 16 -4 -05, conforme reproduzida foi na alínea g) do probatório.
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Contudo, daquela decisão consta apenas ter sido instaurado um processo contra o E.P. com base 
em existirem “dúvidas” quanto a medidas e auxílios associados à dita taxa de promoção serem ou não 
conformes ao DUE, conforme se colhe da decisão constante da alínea g) do probatório.

Desde logo tal porque tal ocorre num domínio em que a Comissão podia ter intervenção de 
controlo quanto a eventuais auxílios estatais, nos termos do art. 107.º do TFUE., e em caso em que a 
mesma nem sequer tinha obrigatoriamente de ocorrer, segundo o previsto ainda no art. 108.º. n.º 4 do 
mesmo diploma.

É certo que consta ter sido ainda proferida uma outra “Decisão de 20.01.2010”, pela Comissão, 
publicada no J.O.C.E. de 8.1.2011, L 5, a p. 24, sobre as taxas de Alcântara, promoção, na qual se co-
meça por lamentar que o E.P. tenha agido em violação do previsto no art. 108. n.º 3 do TFUE.

Contudo, tal é apenas aplicável quanto às taxas liquidadas até 31 -12 -06.
E nada mais resulta sequer apurado nesse sentido quanto às taxas posteriores.
Em face dos elementos existentes, e considerando o tempo já decorrido, não é de reconhecer 

fundamento para a pretendida anulação.
Não faz ainda sentido sujeitar à apreciação prejudicial do TJCE as questões que foram suscita-

das, que são ligadas aos efeitos automáticos da falta de notificação à Comissão, e aqueles em que a 
Comissão proferiu decisão no sentido de se proceder a restituições, que não foi o decidido quanto às 
taxas dos presentes autos.

4. Conclusão.
Parece que o recurso é de improceder.
5. - Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
6. - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
A) – Nos inícios de 2009, a A………………. procedeu às autoliquidações das taxas de promoção 

relativas aos meses. Dezembro de 2008, Janeiro de 2009 e Fevereiro de 2009, nos valores de € 9.036,23, 
50927,64 e €10.271,19 respectivamente.

B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C) Na sequência das autoliquidações mencionadas em A. o IVV emitiu o oficio n.º 02/99/09 de 
03 de Junho de 2009, pelo qual informa a aqui impugnante da sua intenção de proceder do montante de 
€ 70.235,06, resultante das três autoliquidações, acrescido de juros de mora, calculados até 03/06/2009, 
no valor de € 2.797,06.

D)  - No ofício mencionado na alínea imediatamente anterior, consta que, passamos a citar:
“Na sequência do ofício n.º 02.1 /AL/321/09, de 13/05/09 no âmbito da audiência do interessado 

foi V Exª notificado da intenção do IVV I.P proceder a cobrança de taxa de promoção referente ao vinho 
comercializado entre Dezembro 2008 e Fevereiro de 2009 veio essa firma, apresentar as alegações, 
que passamos a analisar

Alega V EXª que a taxa estatuída pelo DL nº119/97 configura um auxilio, o do Estado a favor 
dos operadores do sector do vinho que tinha que ser notificado à comissão, não tendo sido notificado 
verifica -se a violação do direito comunitário e que enquanto não houver uma decisão fina! do procedi-
mento instaurado pela Comissão o Estado português não pode executar as medidas por si projectadas 
entre as quais se encontra n liquidação e cobrança da taxa.

Ora as questões relativas a taxa de promoção que estão a ser objeto de investigação pela Comissão 
são totalmente estranhas a matéria de facto que nos ocupa nos presentes autos.

De facto, quanto à componente largamente maioritária da troca de promoção, foi já dado como 
provado pela Comissão que não estamos perante um auxílio de Estado. As duvidas que a Comissão 
ainda tem sobre a existência e aplicação da taxa de promoção dizem somente respeito a uma reduzida 
parcela das receitas da taxa que e afecta a um conjunto de acções de publicidade promoção e formação 
desenvolvidas pelo IVV e pela Viniportugal na grande maioria dos casos fora do território português

Quanto aos vinhos produzidos em Portugal ainda que comercializados fora do nosso país a Co-
missão foi muito clara ao considerar que não se afigura (…) existir discriminação entre os produtos 
nacionais destinados ao mercado nacional e os destinados a exportação» (paragrafo 143 da Decisão).

Não se coloca assim, a propósito da actividade desenvolvida em geral por V. Ex.ª e no presente 
procedimento em concreto, qualquer problema de Direito Comunitário derivado da taxa de promoção 
a que se encontra sujeita por lei.

(…)
Pelo exposto, improcede o alegado por V. Ex.ª e consequentemente, mantendo -se os pressupos-

tos do nosso oficio n.º 02.1/AL/1321/09, de 13/05/09, fica notificado, nos termos e para os efeitos do 
artigo 107º do Código do Procedimento Administrativo, da decisão do IVV, LP proceder à cobrança da 
quantia de € 70.235, 0 referente à taxa, de promoção, incidente sobre o vinho comercializado no período 
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de Dezembro de 2008 a Fevereiro de 2009, acrescida dos juros de mora calculados até 03/06/2009 no 
valor de € 2.797,06, conforme mapa em anexo, o que perfaz a quantia de € 73.032,12.

Mais se notifica que dispõem de um prazo de 10 dias úteis, a contar da data de recepção deste 
ofício para efectuar tal pagamento.

(…)
E) – Na sequência da notificação de ofício, mencionado em C, a impugnante apresentou a presente 

impugnação.
F)  - No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE (cfr. 
em anexo) com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxí-
lios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo ainda sido adoptada 
decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G)  - No documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob 
a epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho Convite 

para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º Tratado CE
(2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa, …, sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portu-

gal, incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-

dade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxilio;

 - as medidas de auxilio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim com o 
financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibilidade 
com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”.,
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7. Do objecto do recurso
Face ao teor das conclusões das alegações de recurso e ao teor das contra -alegações do recorrido, 

são as seguintes as questões trazidas à apreciação deste Supremo Tribunal Administrativo:
a) Previamente, apreciar a questão da admissibilidade das alegações da recorrente, suscitada pelo 

recorrido nas suas contra -alegações – cfr. as respectivas conclusões E), F) e G) – o qual sustenta que 
não cumprem o disposto no artigo 685 -A do CPC, pelo que não devem ser admitidas.

b) Saber se incorreu em erro de julgamento a sentença recorrida que julgou que a taxa de pro-
moção em causa nos autos não padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão 
Europeia, por força do disposto no artº 88º do TCE (actual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

c) Aferir da necessidade do reenvio prejudicial o TJUE para conhecimento das questões suscitadas 
na parte final das alegações da recorrente.

7.1 Face às conclusões de recurso e à posição do recorrido impõe -se previamente apreciar a 
questão por ele suscitada relativa ao incumprimento do ónus de alegar que decorre do artº 685ºA do 
Código de Processo Civil.

De harmonia com o disposto no artº 685º A, n.º 1 do Código de Processo Civil o recorrente deve 
apresentar a sua alegação, na qual conclui, de forma sintética, pela indicação dos fundamentos por que 
pede a alteração ou anulação da decisão.

Nas suas contra -alegações, nomeadamente nas conclusões E, F e G, o recorrido sustenta que as 
alegações da recorrente não cumprem o disposto no artigo 685 -A do Código de Processo Civil por-
quanto «ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição».

Mas não lhe assiste razão.
Pese embora as conclusões das alegações de recurso não sejam sintéticas, das mesma resulta claro 

o fundamento pelo qual a recorrente pede a revogação do julgado recorrido – vide conclusões L, M, T 
e V  - e qual vício que se lhe imputa: erro de julgamento da sentença recorrida por olvidar que a taxa de 
promoção em causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão 
Europeia, por força do disposto no artº 88º do TCE (actual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

Improcede portanto a suscitada questão prévia.
7.2 Do alegado erro de julgamento imputado à sentença recorrida e do pedido de reenvio do 

processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia.
As questões suscitadas no presente recurso, e acima referidas nas alíneas b) e c) do ponto 7, são, 

até nos pressupostos de facto, em tudo idênticas às que foram apreciadas e decididas neste Supremo 
Tribunal Administrativo pelo acórdão de 23/04/2013, proferido no processo n.º 29/12, in www.dgsi.pt, a 
que se seguiram os acórdãos 292/13 de 30.04.2013, de 22.05.2013, proferidos nos recursos 9/13, 44/13, 
53/13, 200/13, e 1311/12, e de 29.05.2013, proferidos nos recursos 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/13, 
os três últimos em que o presente relator teve intervenção como adjunto.

Concordamos com a doutrina expendida naquele aresto de 23.04.2013, e nos que lhe seguiram, 
inteiramente transponível para o caso subjudice, sendo as alegações e contra -alegações muito semelhantes 
às produzidas neste Acórdão de 23.04.2013, variando apenas o montante e o período da taxa  - no caso 
em apreço estão em causa as taxas de promoção referentes aos meses de Dezembro de 2008, Janeiro 
de 2009 e Fevereiro de 2009, nos valores de € 9.036,23, 50.927,64 e €10.271,19 respectivamente  - pelo 
que remetemos, com a devida vénia, para a argumentação jurídica aí aduzida, por economia de meios 
e tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC).

Escreveu -se naquele Acórdão 29/13:
«4. Caracterização da taxa de promoção do vinho
Segundo o n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o Instituto do Vinho 
e da Vinha (IVV, IP.,) tinha por missão, “coordenar e controlar a organização institucional do sector 
vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política comunitária e pre-
parar as regras para a sua aplicação, bem como participa na coordenação e supervisão da promoção 
dos produtos vitivinícolas”.

Como se pode ler na Decisão da Comissão, de 20/7/2010 C (2010) 4891 final, nas suas funções 
de coordenação geral do sector vitivinícola, o IVV realiza dois tipos de actividades:

 - actividades que visam, principalmente os vinhos e produtos vínicos produzidos em Portugal, 
designadamente, as relativas à auditoria dos sistemas de controlo e certificação dos vinhos;

 - actividades destinadas, indistintamente, aos vinhos e produtos originários de Portugal e aos 
originários dos outros Estados -Membros e/ou países terceiros e comercializados em Portugal;

 - o IVV, I.P., presta igualmente determinados serviços a terceiros, nomeadamente: (i) organização 
e promoção das actividades de formação para os agentes económicos, organizações profissionais e 
interprofissionais do sector vitícola e funcionários do IVV; (ii) disponibilização aos agentes económicos 
do sector da capacidade de armazenagem das infra -estruturas do IVV; e (iii) prestação de serviços do 
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Laboratório do IVV e formação do seu próprio pessoal e de outros operadores do sector vitivinícola 
(financiada em grande parte por programas de apoio comunitário) (1).

Da referida Decisão resulta de igual modo que o apoio à promoção genérica do vinho e dos 
produtos vínicos foi atribuído desde 1997, por concurso, à Viniportugal, associação de natureza in-
terprofissional representativa do sector, que foi, desta forma, a beneficiária da totalidade do produto 
da taxa parafiscal destinada a esse fim.

A prestação dos mais diversos serviços ao sector vitivinícola e respectivos operadores levou 
o legislador a fixar que o financiamento do IVV, IP., seria garantido, em larga medida, através da 
receita proveniente do produto das taxas cobradas sobre os vinhos e os produtos vínicos (cfr., a título 
de exemplo, o art. 31º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 de Abril), que aprovou os res-
pectivos Estatutos.

Através do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho (2), o legislador reformulou o sistema de taxas 
existente e procedeu à criação de uma única taxa incidente sobre os produtos vínicos, a cobrar pelo IVV, 
IP., que constituía a principal fonte de financiamento das acções de coordenação geral do sector (3).

De acordo com o estatuído no art. 1º, n.º 1, daquele diploma, “Os vinhos e produtos vínicos pro-
duzidos no território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam 
sujeitos à aplicação de uma taxa, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV), relativamente à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”. Mas como este decreto -lei não chegasse 
a ser regulamentado, o legislador, através do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, veio introduzir 
melhorias no regime da referida taxa de forma a adequar a matéria aos objectivos da política vitivi-
nícola nacional e comunitária (cfr. o respectivo preâmbulo).

Quanto ao âmbito da taxa de promoção do vinho, o art. 1º do diploma reproduziu o anterior 
preceito e, quanto aos sujeitos, resulta do art. 3º que a taxa de promoção é devida quer pelos agentes 
económicos quer pelos produtores, no caso previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 2º do Decreto -Lei 
n.º 119/97. Por sua vez, mantém -se, igualmente, no art. 11º, n.º 1, que a fixação do valor da taxa seria 
objecto de portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

No seguimento do mencionado decreto -lei, foram publicadas diversas portarias, sendo de salientar 
a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que serviu, no caso em apreço, à fixação do valor da 
taxa a pagar pela recorrente.

Com interesse para a decisão, importa ainda considerar que, segundo a Decisão da Comissão 
de 2010, o produto da taxa de promoção, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcio-
namento do IVV, I.P., destina -se, em primeiro lugar, ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do sector do vinho prestados por si e, em segundo lugar, às actividades de promoção do vinho 
e dos produtos vínicos.

No que respeita à actividade de promoção do vinho, verifica -se que uma parte da taxa é destinada 
a campanhas de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos, sem referência à sua origem, em 
Portugal e, outra parte, a campanhas de promoção do vinho e dos produtos vínicos portugueses no 
território dos outros Estados -Membros e de países terceiros. No período sobre que incidiu a decisão 
da Comissão de 2010, os custos das acções de formação organizadas pelo IVV, I.P., com excepção de 
uma formação de interesse geral «Sistemas de informação e Gestão Vitivinícola 2000», cujo custo total 
foi de 367, 12 EUR, foram integralmente suportadas pelos programas do Fundo Social Europeu, pelo 
que nem os agentes económicos nem o IVV tiveram de contribuir para o seu financiamento.

É esta taxa que, segundo a recorrente, enferma de ilegalidade manifesta, decorrente da falta 
de notificação prévia à Comissão e respectiva execução antes da decisão final daquela entidade, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE)  - pontos D 
e L das Conclusões.

5. Da relevância das decisões da Comissão emitidas sobre a taxa de promoção segundo o estatuído 
no art.108º do TFUE (ex artº 88º TCE) é da competência exclusiva da Comissão Europeia o exame 
permanente dos regimes de auxílios de Estado, em cooperação com os Estados -Membros, “com vista a 
impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado, como se conclui do Acórdão Lorenz” (4). 
Para tanto, é estabelecido um sistema de controlo prévio dos auxílios novos, previsto no n.º 3 do mesmo 
preceito e no art. 2º do Regulamento do processo (5), segundo o qual a Comissão deve ser informada, 
em devido tempo, dos projectos de auxílio, antes da sua execução.

“A fase preliminar do processo de controlo dos auxílios novos inicia -se, assim, com a notificação 
do projecto de auxílio, devendo os Estados (…) utilizar, para o efeito, formulários recomendados pela 
Comissão. A obrigação de notificar previamente os projectos de auxílio é uma obrigação incondicional 
dos Estados relativos a auxílios novos, incluindo a modificação dos existentes …” (6).

Os auxílios não notificados ou postos em execução antes de uma decisão da Comissão são objecto 
de um específico processo de controlo que se inicia com a recepção e análise de informações que a 
Comissão tenha recolhido oficiosamente ou através de denúncia de terceiros.
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No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que não 
constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de serviços 
ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º

A única acção de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 
367,12 EUR, não constitui um auxílio.

Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (7), isto é, desde que Portugal 
respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam o reembolso 
de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados -Membros, 
entre 1997 e 31 de Dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de Dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 
(que procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 
mediante recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das 
sétima e nona condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
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causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ - estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (8), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado 
aos auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação 
(…)”(Carta de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O art. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente no-

tificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não 
pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma 
decisão final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (9).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito directo na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente 
à Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda 
a ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (10).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de Novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os actos praticados durante o período da proibição 
contida no art. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, 
a posteriori, os actos inválidos»” (11). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um 
Acórdão de 1973 (12), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do 
Direito Comunitário, com vista a restabelecer o satus quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (13).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância 
da obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão 
final da Comissão (14). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar 
a restituição de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro 
de 2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição 
de auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe-lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excepcionais.». (15)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos au-
xílios suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, 
como vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de 
promoção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro 
lado, coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da auto -liquidação em 
causa (relativa a Setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 
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2004 dar início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no 
artigo 6º do regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação 
da obrigação de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (16), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (17), no caso concreto, por ilegalidade 
formal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria 
que a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distin-
guir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas acções de promoção 
e publicidade dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respectivo 
financiamento, através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente 
da taxa cobrada aos operadores do sector vitivinícola e afecta, no essencial, ao financiamento da 
actividade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto -liquidação, no 
valor de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Setembro de 2007, 
com fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (18), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (19).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de Março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do art. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de Novembro de 1991 (20).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras proces-
suais previstas no Tratado (21).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes 
de recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para 
que possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja selectiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio entre os EM” (22).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (23), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afectação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
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da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a acções 
de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (art.11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto 
de não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, 
como vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência 
do TJ. Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo 
objectivo essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma 
não implica, à partida, um auxílio concedido directa ou indirectamente através de recursos do Estado 
e, por outro lado, serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos 
auxílios de Estado (24).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, 
a Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das 
actividades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação 
geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, 
não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da Repú-
blica Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, 
de 15 de Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam 
ou não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, 
“um grau suficiente de probabilidade” (25) de tal medida envolver auxílios estatais (26), em termos 
de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a 
consequente suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ile-
galidade da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o 
respectivo procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do art. 88º do TCE (ponto L 
das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da auto -liquidação em causa.» (fim de citação)

7.3 É esta a jurisprudência que também aqui se acolhe e se reitera, já que se entende que a respectiva 
fundamentação é inteiramente transponível para o caso dos autos, mesmo tendo em conta que ao acto 
de liquidação em causa se refere a Dezembro de 2008, Janeiro de 2009 e Fevereiro de 2009.

No caso em apreço, tendo em conta as circunstâncias supra referidas, e, em especial, o facto de a 
Comissão ter conhecimento perfeito de toda a situação em torno da taxa de promoção do vinho desde 
2004 e ter acabado por concluir não haver qualquer violação do Direito comunitário em relação a todas 
as componentes da mesma, podemos com segurança concluir que não haveria qualquer possibilidade 
de a sua intervenção poder influenciar o conteúdo material do acto de liquidação em causa, mesmo 
considerando ser referente a Dezembro de 2008, Janeiro de 2009 e Fevereiro de 2009.

Com efeito a anulação da totalidade da taxa de promoção, como pretende a recorrente, por vício 
formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas circunstâncias do caso, seria contrária, 
desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito no já citado Acórdão 29/13, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a 
própria doutrina a sancionar com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia 
das ajudas de Estado residem na particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o 
de impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados-
-Membros sejam perturbadas pelas vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou 
ameacem a concorrência.
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Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subsiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Acresce, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de 
Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se o julgado recorrido  - de 
improcedência da impugnação judicial deduzida – ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de 
reenvio prejudicial para o TJUE requerido pela recorrente.

8. Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando o julgado recorrido.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 2 de Outubro de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.

(1) Podemos dizer que estas são as suas atribuições essenciais desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de 
Setembro, e posteriores reestruturações pelos Decretos -Leis n.os 102/93, de 2 de Abril; n.º 99/97, de 26 de Abril; n.º 47/2007, 
de 27 de Fevereiro e, finalmente, o n.º 66/2012, de 16 de Março, sendo para o efeito dotado de autonomia administrativa.

(2) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(3) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(4) Cfr. João Nogueira de Almeida, A Restituição das Ajudas de Estado concedidas em Violação do Direito Comunitário, 

Coimbra, 1994, pp. 58 ss.
(5) Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, que estabelece as regras de execução do 

artigo 93.º do Tratado CE.
(6) Cfr. António Carlos dos Santos, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2003, p. 271.
(7) Segundo o disposto no artigo 7, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, «A 

Comissão pode acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível com o mer-
cado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante designada «decisão condicional» 
(cfr. João Nogueira de Almeida, A Restituição…cit., p. 64)

(8) O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os cri-
térios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três 
exercícios financeiros por empresa beneficiária.

(9) Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999.
(10) Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J. L. da Cruz Vilaça, «O Papel 

dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da última 
frase do n.º 3 do artigo 88.º do TCE ?», Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e João Nogueira de Almeida, A Restituição …, cit., p. 56.

(11) Cfr. Nogueira de Almeida, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.
(12) Cfr. António Carlos dos Santos, ob. cit., pp. 286 ss.
(13) Cfr. João Nogueira de Almeida, A Restituição …cit., pp. 72 ss.
(14) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Novembro de 1990, Processo C -354/90.
(15) Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.
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(16) Cfr. Conclusões do Advogado Geral L. A. Geelhoed apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas 
de Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respectivo direito nacional, o que engloba o regime do procedi-
mento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis 
ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou 
análogos meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., Carla Amado Gomes/Rui Tavares Lanceiro, A revogação 
de actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, Revista do 
Ministério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, pp. 33 ss.

(17) Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos artigos 281.º 
e 282.º da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos 
plasmados no artigo 73.º do CPTA.

(18) Segundo o n.º 1 deste diploma, «Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os pro-
duzidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
sector ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais».

Por sua vez, no artigo 11.º, n.º 1, dispõe -se que «São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….».

(19) Cfr. João Nogueira de Almeida, A Restituição …cit., pp. 76 ss.
(20) Cfr. João Nogueira de Almeida, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do Advogado-

-Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de Setembro de 1990, proc C -5/89.
(21) Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. António 

Carlos dos Santos, ob. cit., p. 260.
(22) Cfr. João Nogueira de Almeida, «Anotação ao artigo 107.º do TFUE», Tratado de Lisboa, Almedina Coimbra, 

2012, p. 520.
(23) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15 de Julho de 2004, processo C - 345/2002, citado por J. L. da Cruz Vilaça, ob. 

cit., p. 714.
(24) Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de Julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(25) Cfr. António Carlos dos Santos, ob. cit., p. 271.
(26) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de Setembro de 1990, processo C -5/89, Comissão c/ 

RFA, Col. p. 3457, p. 3450, in João Nogueira de Almeida, A restituição…cit.,p. 38. 

 Acórdão de 2 de Outubro de 2013.

Assunto:

Compensação de créditos. Dívida exequenda. Pagamento em prestações.

Sumário:

 I — Se a contribuinte estava a pagar a dívida exequenda em prestações acordadas com 
a AT, nos termos do artigo 196.º do CPPT, bem como havia prestado garantia, 
nos termos do artigo 89.º do CPPT, nomeadamente na sua alínea b), tais factos 
obstam a que a AT possa efectuar a compensação das dívidas prática que configura 
violação do principio da boa fé previsto no artigo 6.º-A do CPA.

 II — Acresce que no caso dos autos não estamos perante créditos da executada sobre a 
AT resultante de reembolso, revisão oficiosa, reclamação graciosa ou impugnação 
judicial — mas sim perante um crédito que a Reclamante tem sobre um terceiro, 
no caso, uma Sociedade Comercial.

Processo n.º 189/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

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

1 – RELATÓRIO
A……….., LDA., contribuinte n.º …….., apresentou reclamação, da compensação efectuada, 

por despacho do Sr. Director -Geral dos Impostos, da aplicação do crédito proveniente de saldo credor 
penhorado à reclamante, por dívidas respeitante ao IRC de 2001, de que foi notificada em 04 -08 -2011., 



3737

pedindo “Que se considere a compensação efectuada ilegal, e que, nessa consequência, se ordene ao 
Chefe do SF de Mirandela que dê sem efeito a penhora dos créditos da reclamante; que se proceda à 
imediata restituição do montante de € 10.358,46, porque indispensável à sua gestão, ocorrendo prejuízo 
irreparável da falta do seu pagamento;

e ainda que profira despacho comunicando à B……… S.A. o cancelamento da ordem de penhora 
sobre os créditos da reclamante.”

Por sentença de 21 de Dezembro de 2011, o TAF de Mirandela, retirou o carácter de urgente ao 
processo, julgou extinta a instância por inutilidade superveniente da lide relativamente ao pedido de 
levantamento de penhora, julgando ainda a reclamação procedente na restante parte.

Reagiu o representante da Fazenda Pública, interpondo o presente recurso para o TCA Norte, que, 
por acórdão de 25 de Outubro de 2012, se declarou incompetente em razão da hierarquia, considerando 
competente este Supremo Tribunal para onde os autos foram remetidos. As alegações integram as 
seguintes conclusões:

a) Os pedidos formulados pela reclamante são incompreensíveis e já não tem objecto/causa de 
pedir, o que deverá determinar a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide.

b) Pois, como, muito bem, se considera na douta sentença em crise, não existiu nenhuma compen-
sação de créditos por parte da A.T. Não existindo, assim, nenhuma compensação ilegal, improcedendo 
a reclamação apresentada) quanto a este pedido.

c) A penhora ordenada através do oficio n.º 2776, de 8/10/2009, já foi levantada.
O crédito penhorado foi aplicado no pagamento das prestações vincendas do plano de pagamen-

tos em prestações da reclamante, conforme o sugerido pelo órgão periférico regional, é uma solução 
pragmática. Resolve o pagamento de algumas das prestações mensais da reclamante e ao mesmo tempo 
não implica a burocrática restituição do crédito penhorado.

d) Mais, a dilação temporal, quase 2 anos, entre a realização da penhora e a presente reclamação, 
tornam a eventual restituição do crédito penhorado sobre a empresa B………. um acto inútil e incom-
preensível. Durante esse tempo o crédito esteve indisponível para a reclamante, a aplicação do mesmo 
no processo de execução fiscal, conferiu -lhe utilidade, como se expõe na conclusão anterior.

Nestes termos, e nos melhores de Direito, que serão por V. Exas Doutamente supridos, deve o 
presente recurso ser julgado procedente, e em consequência, revogada a Douta Sentença apenas 
na parte em que foi declarada vencida a RFP, a saber  - restituição do crédito penhorado  -, com 
todas as consequências legais.

Contra -alegou a particular recorrida formulando as seguintes conclusões:
I. O recurso interposto pela Fazenda Pública não merece provimento, por não fundamentado, nem 

de facto, nem de direito;
II. O Meritíssimo Juiz do Tribunal a quo decidiu retirar o carácter urgente do processo, julgar 

extinto a instancia por inutilidade superveniente da lide relativamente ao pedido de levantamento da 
penhora e julgou ilegal a compensação efectuada pela Administração Tributária;

III. Também o ilustre Procurador Adjunto do Tribunal a quo, no seu douto parecer, concluiu pela 
ilegalidade do despacho que ordenou a compensação;

IV. A Fazenda Pública alegou que o órgão periférico regional apenas “sugeriu” ao órgão de exe-
cução fiscal a compensação de créditos.

V. Sucede que, esse argumento não merece acolhimento, porque a Administração Tributária as-
senta numa estrutura hierarquizada  - o subordinado deve cumprir as ordens/instruções e até sugestões 
do superior hierárquico  - e porque contraria a Compensação n.º 2011 00005987726  - Doc. n.º 6 da PI 
 - emanada pelo Serviço de Finanças de Mirandela;

VI. A Fazenda Pública também alega que a douta sentença considerou não existir nenhuma com-
pensação de créditos.

VII. Salvo o devido respeito por opinião em contrário, não é essa a conclusão que se pode retirar 
da douta sentença!

VIII. O Meritíssimo Juiz do Tribunal a quo é claro sobre apreciação da compensação operada, 
que imediatamente passamos a citar: “(…) não se percebe como é que a AT aplica o instituto da com-
pensação de dívidas quando a reclamante tem cumprido o acordo (...) por outro não estamos perante 
créditos do executado sobre a AT”;

IX. Aliás, o Meritíssimo Juiz do Tribunal a quo configura o comportamento da Administração 
Tributária como violador do principio da boa fé, previsto no artigo 6º - A do CPA;

X. Ora, a compensação de créditos efectuada pela Administração Tributária não preenche os 
requisitos do instituto da compensação, cfr. art. 89º do CPPT;

XI. Uma vez que não estão preenchidos os requisitos, só se pode retirar uma conclusão  - o acto 
é ilegal, por violação do princípio da legalidade;

XII. A Fazenda Pública alega ainda nas suas conclusões que a solução encontrada pela Adminis-
tração Tributária é pragmática e que a restituição do crédito é uma acto inútil e incompreensível.
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XIII. Salvo o devido respeito pela opinião da Fazenda Pública, tais argumentos são completamente 
desprovidos de qualquer fundamento lógico -jurídico. Senão vejamos,

XIV. A missão da Administração Tributária é administrar os impostos e não gerir os créditos dos 
contribuintes.

XV. Para além disso, a Fazenda Pública quer combater uma ilegalidade com uma outra ilegalidade 
 - a não devolução do crédito  - por se tratar de um processo burocrático.

XVI. Ora, a reposição da legalidade é uma acto nobre e que só dignifica a pessoa que errou.
XVII. Acresce ainda, que o comportamento da Administração Tributária resultou greves e irre-

paráveis prejuízos para a Reclamante, que se viu impedida de utilizar o dito crédito na gestão da sua 
actividade.

XVIII. Em suma, a douta sentença recorrida deverá manter -se no universo jurídico, por nela se 
ter apreciado correctamente os factos e aplicado a lei respectiva.

Nestes termos, deverá o recurso da Fazenda Pública improceder, como é de inteira justiça, 
mantendo -se a douta sentença recorrida.

O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
A recorrente à margem identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Mirandela, de 21 de Dezembro de 2011, exarada a fls. 111/116.
A decisão recorrida apenas julgou inútil a lide quanto ao levantamento da penhora, tendo no res-

tante julgado a reclamação procedente, anulando o acto de compensação sindicado.
A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 130/131, que, como é sabido, 

delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685.º -A/1 do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas para todos os efeitos legais.

A recorrida contra -alegou, tendo concluído nos termos de fls. 141/143 que aqui, também, se dão 
por inteiramente reproduzidos para todos os feitos legais.

A nosso ver o recurso não merece, manifestamente, provimento.
São requisitos da Compensação (artigo 89.º/1 do CPPT):
1. Haver um crédito de um contribuinte de que é devedora a Administração Tributária, que esteja 

em fase de execução;
2. Que esse crédito resulte de reembolso, ou de revisão oficiosa, ou de reclamação graciosa ou 

impugnação judicial ou outro meio administrativo e contencioso;
3. Que esse contribuinte seja simultaneamente devedor de tributos;
4. Não estar a dívida garantida ou, estando -o, não estiver pendente reclamação graciosa, impug-

nação judicial, recurso judicial ou oposição à execução fiscal relativa à dívida do contribuinte, nem 
estar a dívida a ser paga em prestações. ¹ (Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado 
e comentado, 6ª edição 2011, I volume, páginas 724/725, Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa.)

Como resulta do probatório  - ponto 12  - a reclamante foi notificada, pelo ofício 952, de 31 de 
Agosto de 2011, que tinha sido levantada a penhora dos créditos que detinha sobre a B………. pelo que 
só nessa parte e correspondente pedido ocorre inutilidade superveniente da lide, pois subsiste, sempre, 
o pedido de anulação do acto de compensação sindicada, pelo que enquanto o mesmo se mantiver na 
ordem jurídica a lide tem efeito útil. ² (Ver o acórdão do STA, de 2013.01.23 -P. 01489712, disponível 
no sítio da Internet www.dgsi.pt, que numa situação em que foi extinta a execução fiscal julgou útil a 
lide para conhecimento de RAOEF enquanto o acto sindicado permanecer na ordem jurídica.)

Resulta do probatório que a recorrida celebrou com a AT, em 8 de Junho de 2010, o Procedimento 
Extrajudicial de Conciliação (PEC) n.º 1795, nos termos do qual a recorrida foi autorizada a pagar a 
dívida exequenda, relativa ao IRC e IVA de 2000 a 2002, em 120 prestações, tendo prestado para o 
efeito a garantia necessária.

A recorrida tem vindo a cumprir, pontualmente, o acordado com a AT.
Em 2009 a AT tinha penhorado os créditos que a recorrida tinha sobre a B………
E assim que, em 25 de Julho de 2011, a AT procede à compensação do crédito que a recorrida 

tinha sobre a B………. e que havia penhorado, aplicando -o no pagamento parcial do IRC de 2001, não 
obstante a recorrida ter solicitado a devolução de tal crédito em 5 de Julho de 2011.

Ora, a nosso ver, a compensação/aplicação de tal crédito da recorrida sobre a B………., no paga-
mento parcial da dívida de IRC de 2001, numa altura em que aquela estava autorizada pela AT a pagar 
a dívida exequenda em prestações, obrigação que vem cumprindo pontualmente, encontrando -se a 
dívida exequenda devidamente garantida é, claramente, ilegal, por não se verificarem os pressupostos 
da compensação atrás referidos nos pontos 1, 2 e 4, nem haver fundamento legal para a aplicação do 
crédito na dívida de IRC de 2001.

A sentença recorrida não merece, assim, censura.
Termos em que deve negar -se provimento ao recurso, mantendo -se a sentença recorrida na 

ordem jurídica.
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2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1. A Reclamante tem a correr termos pelo Serviço de Finanças de Mirandela o processo de exe-

cução fiscal n.º 0531200501000357, por dívidas de IVA e IRC respeitantes aos anos de 2000 a 2002 
— Cfr. PA;

2. Em 8 de Junho de 2010, com o intuito de proceder ao pagamento das suas obrigações tributárias, 
a Reclamante celebrou com a Direcção Geral das Contribuições e Impostos e com o Instituto de Gestão 
Financeira da Segurança Social, IP., o Procedimento Extrajudicial de Conciliação (PEC) n.º 1795,  - cfr. 
fls. 13 a 21 que aqui se dão por reproduzidas;

3. A quantia exequenda é de 103.364,52 € a que acresce 15.534,80 € de juros de mora e custas 
processuais  - fls. 22

4. De acordo com o estabelecido no despacho de deferimento do seu pedido, à
Reclamante foi autorizado o pagamento da dívida em causa em 120 prestações mensais  - fls. 18 e 21;
5. A reclamante constituiu e prestou as garantias necessárias e essenciais à dita autorização, com 

os bens identificados a fls. 22 e 23, no valor de 200.000,00 €  - doc. n.º 2 da PI;
6. A reclamante encontra -se a cumprir pontualmente com o respectivo acordo/pagamento. — fls. 91 

e art.º 9 da PI, não impugnado;
7. Em 2009 tinha sido ordenada a penhora de créditos que a ora Reclamante pontualmente ia tendo 

sobre a B………, S.A.  - doc. n.º 3 da PI;
8. Através do oficio n.º 2776 de 8/10/2009 a AT ordenou à “B……..” para efectuar o depósito do 

valor penhorado, à ordem do Serviço de Finanças de Mirandela, montante que ascendia a € 10.358,46 
— doc. n.º 3 da PI;

9. Em requerimento datado de 5/7/2011, a Reclamante solicitou ao Sr. Chefe do SF de Mirandela 
que ordenasse a devolução da quantia de € 10.358,46, depositada pela B………… à ordem daquele 
Serviço, conforme doc. n.º 4 da PI, que aqui se dá por reproduzido;

10. Até à data de entrada da PI no SF de Mirandela (17/8/2011) não foi dada qualquer resposta 
àquele requerimento;

11. Em 4/8/2011 a Reclamante foi notificada da demonstração de acerto de contas, compensação 
n.º 2011 00005987726, datada de 25/7/2011, bem como da demonstração da aplicação do crédito de € 
10.358,46 à dívida de IRC do ano de 2001.  - docs 5 e 6 da PI

12. Por oficio 952, de 31/8/2011, a Reclamante foi notificada de que tinha sido levantada a penhora 
dos créditos que detinha sobre a B………  - fls. 77

3 – DIREITO
O meritíssimo juiz retirou o carácter de urgente ao processo, julgou extinta a instância por inu-

tilidade superveniente da lide relativamente ao pedido de levantamento de penhora, julgando ainda a 
reclamação procedente na restante parte, por entender que: (destacam -se apenas os trechos da decisão 
com maior relevo e importância para o presente recurso)

“RELATÓRIO
A……., LDA., contribuinte n.º ………., com sede na Rua …….., …… ……., 5385 Mirandela, 

vem, nos termos do disposto no artigo 276º do Código do Procedimento e Processo Tributário (CPPT), 
apresentar reclamação:

“a) Da compensação efectuada, por despacho do Sr. Director -Geral dos Impostos, da aplicação 
do crédito proveniente de saldo credor penhorado à reclamante, por dívidas respeitante ao IRC de 
2001, de que foi notificada em 04 -08 -2011”

Sucintamente invoca que tem a correr termos pelos Serviços de Finanças Mirandela o processo 
executivo n.º 0531200501000357, por dívidas de IRC e IVA dos anos de 2000 a 2002, no qual requereu 
o pagamento em prestações no âmbito de um Procedimento Extrajudicial de Conciliação  - PEC n.º 1795, 
que foi aceite, em que interveio quer a Direcção Geral de Contribuições e Impostos quer o Instituto de 
Gestão Financeira da Segurança Social; a compensação efectuada pelo Sr. Director -Geral dos Impostos 
só poderia ter ocorrido nos termos do artigo 89.º do CPPT, caso não se verificasse qualquer excepção; 
conforme o disposto no artigo 89º n.º 1 b) do CPPT, os créditos provenientes da penhora de créditos 
da reclamante não poderiam ter sido compensados já que a dívida encontra -se a ser pontualmente paga 
em prestações e está devidamente garantida nos termos do artigo 169º do CPPT; assim, a compensação 
efectuada pelo Director -Geral dos Impostos é ilegal; da compensação resultou prejuízo grave e irrepa-
rável à reclamante que se viu impedida de utilizar a quantia na gestão da sua actividade.

Pede
Que se considere a compensação efectuada ilegal, e que, nessa consequência, se ordene ao Chefe 

do SF de Mirandela que dê sem efeito a penhora dos créditos da reclamante; que se proceda à imediata 
restituição do montante de € 10.358,46, porque indispensável à sua gestão, ocorrendo prejuízo irrepa-
rável da falta do seu pagamento;

e ainda que profira despacho comunicando à B……….. S.A. o cancelamento da ordem de penhora 
sobre os créditos da reclamante.
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O RFP contestou, (…)
O Dig. Mag. do MP foi de parecer que a reclamação deve ser julgada procedente.
MOTIVAÇÃO
Com interesse para a decisão, assim como para conhecer da inutilidade superveniente in-

vocada pelo RFP, dou por provados os seguintes factos:
(…)
Da tramitação do processo.
(…)
Da inutilidade superveniente da lide
(…)
Da compensação operada.
A Requerente e AT acordaram que o pagamento das dívidas do contribuinte iria ser feito através 

de pagamento em prestações, com enquadramento no art.º 196.º do CPPT.
As partes acordaram que a Reclamante regularizasse a sua divida em 120 prestações mensais.
Para tanto constituiu penhor sobre os bens identificados (facto provado n.º 5) no valor de 200.000,00 

€, referente a divida de 103.364,52 € + 15.534,80 € de juros de mora e custas processuais.
Ora, se por um lado, não se percebe como é que a AT aplica o instituto da compensação de dividas 

quando a Reclamante tem cumprido o acordado  - prática que configura violação do principio da boa 
fé previsto no art.º 6  - A do CPA  -, por outro não estamos perante créditos do executado sobre a AT 
resultante de reembolso, revisão oficiosa, reclamação graciosa ou impugnação judicial  - mas sim perante 
um crédito que a Reclamante tem sobre um terceiro, no caso a “B………”  - art.º 89.º do CPPT.

Para além da letra da lei, subjacente à norma em causa parece -nos claro que a compensação de 
dívidas tem de pressupor uma relação directa entre devedor (contribuinte) e credor (AT), ou seja, é uma 
forma de extinção das obrigações que pode ser utilizada quando duas pessoas estejam reciprocamente 
nessas condições  - art.º 847º, n.º 1 do CC.

Pelo exposto
 - Retiro o carácter de urgente a este processo
 - Julgo extinta a instância por inutilidade superveniente da lide relativamente ao pedido de 

levantamento da penhora (“Que se dê sem efeito a penhora de créditos da reclamante”)  - art. 287º 
alínea e) do CPC, ex vi art. 1º do CPTA.

 - Julgo a reclamação procedente na parte restante.”
DECIDINDO NESTE STA:
Nos presentes autos o que está em causa é saber se, como considerou o TAF de Mirandela, é ilegal 

a compensação de dívidas efectuada pela a Autoridade Tributária.
Vejamos a lei:
Dispõe o n.º 1 do artigo 89.º do Código de Procedimento e Processo Tributário, relativo à com-

pensação de dívidas de tributos por iniciativa da administração tributária, que «os créditos do executado 
resultantes de reembolso, revisão oficiosa, reclamação graciosa ou impugnação judicial de qualquer acto 
tributário são obrigatoriamente aplicados na compensação das suas dívidas à mesma administração 
tributária, salvo se pender reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à 
execução da dívida exequenda ou esta esteja a ser paga em prestações, devendo a dívida exequenda 
mostrar -se garantida nos termos deste Código.

Por sua vez o artº 847º do Código Civil estabelece como requisitos da compensação o seguinte:
1. Quando duas pessoas sejam reciprocamente credor e devedor, qualquer delas pode livrar -se 

da sua obrigação por meio de compensação com a obrigação do seu credor, verificados os seguintes 
requisitos:

a) Ser o seu crédito exigível judicialmente e não proceder contra ele excepção, peremptória ou 
dilatória, de direito material;

b) Terem as duas obrigações por objecto coisas fungíveis da mesma espécie e qualidade.
2. Se as duas dívidas não forem de igual montante, pode dar -se a compensação na parte corres-

pondente.
3. A iliquidez da dívida não impede a compensação.
Nas conclusões das suas alegações a AT afirma que: “b) Pois, como, muito bem, se considera na 

douta sentença em crise, não existiu nenhuma compensação de créditos por parte da A.T. Não existindo, 
assim, nenhuma compensação ilegal, improcedendo a reclamação apresentada) quanto a este pedido.”. 
Não se percebe esta alegação, pois que na sentença recorrida se pode ler: “Ora, se por um lado, não 
se percebe como é que a AT aplica o instituto da compensação de dividas quando a Reclamante tem 
cumprido o acordado  - prática que configura violação do principio da boa fé previsto no art.º 6  - A 
do CPA  -, por outro não estamos perante créditos do executado sobre a AT resultante de reembolso, 
revisão oficiosa, reclamação graciosa ou impugnação judicial  - mas sim perante um crédito que a 
Reclamante tem sobre um terceiro, no caso a “B……..”  - art.º 89.º do CPPT.
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Para além da letra da lei, subjacente à norma em causa parece -nos claro que a compensação de 
dívidas tem de pressupor uma relação directa entre devedor (contribuinte) e credor (AT), ou seja, é uma 
forma de extinção das obrigações que pode ser utilizada quando duas pessoas estejam reciprocamente 
nessas condições  - art.º 847º, n.º 1 do CC.”

Entendeu -se, correctamente, na sentença que a AT tinha aplicado o instituto da compensação de 
dividas sem que para tal estivessem reunidos os seus pressupostos, nomeadamente os do artº 847º do 
Código Civil, que no caso concreto só se verificariam, se a particular e a AT fossem credores e devedores 
reciprocamente, o que não se verifica, pois que os créditos da contribuinte não eram sobre a AT, mas 
sim sobre um terceiro (B……….). Acresce referir que, também, os pressupostos previstos no artº 89º do 
CPPT, se não verificavam, pois ficou provado nos pontos 2, 4, 5, e 6 do probatório que, a contribuinte 
estava a pagar a dívida exequenda em 120 prestações acordadas com a AT nos termos do artº 196º do 
CPPT, bem como havia prestado garantia. Ora nos termos do citado artº 89º do CPPT, nomeadamente 
na sua alínea b) estes factos obstam a que a AT possa efectuar a compensação das dívidas. Não tem 
pois qualquer razão a AT e a manter -se o acto estaria a ser violado o princípio da boa fé como refere a 
decisão sob escrutínio (Sobre a violação deste princípio vide o Ac. do STA de 15/02 /2012).

Pelo exposto, deve ser negado provimento ao recurso e confirmada a sentença recorrida.
4 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso confirmando a decisão 

recorrida no segmento que vinha questionado.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 2 de Outubro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 2 de Outubro de 2013.

Processo n.º 203/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. Notificada do teor do Acórdão proferido por este STA em 26.06.2013 (fls. 372/414), a Recorrente 
veio, ao abrigo do disposto nos artº.s 668.º, nºs 1, alínea d), e 4, 716º, 203º, n.º 1, 205, n.º 1, todos do 
CPC, aplicáveis ex vi art. 2.º, alínea e) do CPPT e art. 125.º, do CPPT, arguir a nulidade do acórdão, 
imputando -lhe os seguintes vícios:

a) Nulidade por omissão de pronúncia já que o acórdão (tal como a sentença recorrida) não se 
pronunciou relativamente ao seu pedido de ampliação do pedido (v. conclusões C) A G) – fls. 290/291)

b) Nulidade decorrente da violação do princípio do contraditório;
c) Violação da competência deste STA em razão da hierarquia por ter apreciado matéria de facto nova;
d) Nulidade por omissão de pronúncia (por não tomar conhecimento da violação da norma co-

munitária do n.º 4 do artº 2º do Reg. (CE) n.º 1998/2006 da Comissão);
e) Inconstitucionalidade.
Comecemos por conhecer da 1ª questão.
II.1.Refere a recorrente que, relativamente ao seu requerimento para ampliação do pedido for-

mulado nos autos (v. fls. 103/108), a sentença recorrida se não pronunciou, o mesmo sucedendo com 
o acórdão deste STA, sendo certo que não foi justificada a razão e o respetivo conhecimento não ficou 
prejudicado pela solução dada a outra questão nos autos.

Vejamos então se a recorrente tem razão.
Em 05.01.2010 a recorrente instaurou a presente impugnação pedindo a anulação da autoliqui-

dação da taxa de promoção do vinho, no montante de 9.625,77 euros, referente ao mês de outubro de 
2009 (v. fls. 2 e segs.)

A recorrente invocou a violação do direito comunitário, nomeadamente por estarem em causa 
auxílios estatais não notificados à Comissão.

Em 07.05 seguinte veio a recorrente apresentar o requerimento de fls. 103 e segs. de ampliação do 
pedido, para anulação do montante de 11.380,77 euros, ali fazendo constar, além do mais, o seguinte: 
“Não se pretende aqui a alteração da causa de pedir, valendo para a impugnação deste diferencial de 
taxa de promoção todos os argumentos já esgrimidos e o raciocínio já aduzido na petição inicial para 
o montante impugnado (artº 15º do pedido). Pretende -se somente ampliar o pedido de modo a abarcar 
todo este valor (artº 16º do pedido)”.
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E acrescentou ainda que a diferença da taxa se deve ao fato de a entidade liquidadora a aplicar tam-
bém ao vinagre quando, no entender da recorrente, apenas poderia, quando muito ser aplicada ao vinho.

Vejamos então se ocorre o citado vício.
II.2. Está provado que a recorrente deduziu, efetivamente, a ampliação do pedido com os funda-

mentos constantes de fls. 103/108.
Não resulta da sentença recorrida qualquer referência a essa matéria, sendo certo que a recorrente 

invocou que, mesmo a ser a taxa legal não seria aplicável ao vinagre  -fundamento alegado para a dife-
rença entre o valor por si encontrado e o encontrado pelo IVV.

Constata -se assim a omissão de pronúncia na sentença recorrida sobre matéria relevante para a 
decisão.

II.3. A recorrente, no recurso para este STA invocou essa omissão de pronúncia nas alíneas C) a 
G) das conclusões do seu recurso (v. fls. 290/291), nos seguintes termos:

“C). No seu requerimento apresentado nos autos em 06.05.2010, a A……………………. veio 
requerer a ampliação do pedido formulado nos autos, em virtude da notificação, ulterior à apresentação 
da petição inicial, da liquidação efectuada pelo IVV da mesma taxa de promoção relativa aos períodos 
em causa nos autos (Fevereiro de 2009) com valor diferente do aqui impugnado – cf. fundamentação 
dos requerimentos de ampliação do pedido apresentado nos autos.

D). O Tribunal a quo não se pronunciou, em absoluto, nos autos, nem, especial, na sentença ora 
posta em crise, sobre este pedido, que consubstancia uma questão suscitada legitimamente pela parte 
(sujeito), com um objecto (pedido) definido e com especificação dos fundamentos ou razões (funda-
mentação) desse pedido, ou seja, uma questão devidamente individualizada.

E). A A………………….. (sujeito) requereu que, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 273.º do 
CPC, aplicável ex vi do disposto na alínea e) do artigo 2.º do CPPT, o pedido inicialmente formulado 
nos presentes autos de impugnação fosse ampliado (pedido), uma vez que, em suma (fundamentos), 
havia sido notificada, em data ulterior à apresentação da petição inicial, da liquidação efectuada pelo 
IVV relativa à mesma taxa de promoção respeitante ao mesmo período em causa nos autos, donde 
constava uma diferença de valores da taxa devida — cf. requerimento de 06.05.2010, cujo teor aqui se 
dá por integralmente reproduzido.

F). O Tribunal a quo acabou por não se pronunciar sobre esta questão, não tendo referido, igual-
mente, razão, boa ou má, para justificar a sua abstenção de apreciação de tal questão, sendo certo que 
o respectivo conhecimento não ficou de forma alguma prejudicado pela solução dada a outra qualquer 
questão dos autos.

G). O Tribunal a quo acabou por simplesmente não se pronunciar sobre esta requerida ampliação 
do pedido inicial, o que consubstancia uma omissão de pronúncia, nos termos do disposto nos arti-
gos 668.º, n.º 1, alínea d), do CPC, aplicável ex vi artigo 2.º, alínea e), do CPPT, e artigo 125.º, n.º 1, 
do CPPT e, em consequência, fere de nulidade a sentença proferida, o que aqui expressamente se vem 
arguir, nos termos do disposto no artigo 668.º, n.º 4 do CPC, aplicável ex vi artigo 2.º, alínea e), do 
CPPT, com todas as consequências legais”.

Analisado o acórdão proferido em 26.06.2013, constata -se também que essa matéria não chegou 
a ser conhecida. Aliás, tal resultou do fato de existirem neste STA muitos processos semelhantes da 
mesma reclamante, sendo que não se reparou que, no caso concreto, havia esta particular questão a 
apreciar. E constata -se desde logo o lapso, na medida em que as transcritas conclusões nem ficaram 
escritas no acórdão (v. fls. 372/373).

Deste modo, ocorre o vício de omissão de pronúncia previsto no artº 668º, n.º 1, alínea d) do CPC 
que conduz à nulidade do acórdão reclamado.

II.3. Anulado o acórdão reclamado, cabe então apreciar a nulidade da sentença por omissão 
de pronúncia. E, pelo que já se deixou dito, também a mesma padece do alegado vício, já que não 
conheceu do pedido da reclamante, sem que a decisão relativamente a outras questões prejudicasse o 
conhecimento daquele pedido.

Deste modo, e como se concluiu em, caso semelhante, no acórdão deste STA de 15.05.2013 -Processo 
n.º 1476/12, impõe -se a anulação da sentença recorrida com a baixa dos autos ao tribunal recorrido 
para que o referido vício seja corrigido, ficando prejudicado o conhecimento das restantes nulidades 
invocadas pela reclamante.

III. Nestes termos e em face do exposto, decide -se:
a) Deferir a arguição de nulidade do acórdão de fls. 372/414 por omissão de pronúncia, anulando-

-se o mesmo;
b) Conhecer do recurso de fls. 272/302, e, concedendo provimento a este, anula -se a sentença 

recorrida com fundamento em omissão de pronúncia e ordena -se a baixa dos autos ao tribunal recorrido 
para ulterior tramitação processual em consonância com a presente decisão.

Sem custas (apesar de ter respondido à reclamação, o recorrido nada disse quanto à questão que 
determinou o provimento do recurso, pelo que não deve ser condenado em custas).

Lisboa, 2 de Outubro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 
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 Acórdão de 2 de Outubro de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Admissibilidade. Requisitos.

Sumário:

 I — Conforme se prevê n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, o recurso de revista tem por 
objecto as decisões proferidas em 2.ª instância pelo Tribunal Central Adminis-
trativo, devendo ser admitido, designadamente, quando esteja em causa a melhor 
aplicação do direito, o que implica, por si só, obviamente, prévia decisão do TCA 
sobre a questão que se controverte.

 II — Não pode ser admitida revista se a decisão proferida pelo TCA incidiu sobre ques-
tão diversa daquela que se coloca neste recurso e, além do mais, o conhecimento 
questão ora colocada pressupõe determinado circunstancialismo fáctico que não 
se encontra provado no acórdão recorrido e que este tribunal não pode, em sede 
de revista, indagar e fixar, dado o disposto no n.º 4 do artigo 150.º do CPTA.

Processo n.º 212/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A……………….., com os demais sinais dos autos, interpõe recurso de revista excepcional, ao 
abrigo do disposto no artigo 150º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo 
Sul que, em sede de recurso jurisdicional interposto pela Fazenda Pública da sentença proferida pelo 
TAF de Castelo Branco, revogou a decisão de procedência da oposição à execução fiscal que aquele 
deduzira, julgando essa oposição intempestiva e absolvendo a Fazenda Pública do pedido.

1.1. Terminou as alegações do recurso com a seguinte única conclusão:
Pelo que, tendo um Oponente invocado a nulidade da citação da reversão junto do Serviço de 

Finanças competente e tendo este Serviço de Finanças cumprido o requerido, fornecendo os elementos 
em falta, suprindo a nulidade invocada, o prazo para a dedução da Oposição à Execução deve contar -se 
apenas desde a data da notificação em que foi suprida a nulidade invocada.

1.2. A Recorrida não apresentou contra -alegações.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer para defender, em suma, 

que «deve ser recusado o conhecimento do objecto do recurso, com fundamento na inconstitucionali-
dade das normas constantes do art.24º n.º 2 ETAF 2004 aprovado pela Lei n.º 13/2002, 19 fevereiro 
e do art. 150º n.º 1 CPTA, na interpretação segundo a qual a Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo é competente em razão da matéria para o conhecimento de recurso 
de revista interposto de acórdão proferido pela Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central 
Administrativo, por violação da reserva de competência relativa da Assembleia da República sobre 
organização e competência dos tribunais (art. 165º n.º 1 alínea p) CRP numeração RC/97)».

1.4. Notificadas as partes deste parecer, nada vieram dizer.
1.5. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Colocadas que foram as questões da inadmissibilidade e inconstitucionalidade do presente recurso 

excepcional de revista em sede de contencioso tributário, cumpre apreciar previamente tais questões.
Como se viu, o Exmº Procurador -Geral Adjunto veio defender que este recurso de revista, previsto 

no art. 150º do CPTA, é inadmissível no contencioso tributário, invocando, em apoio da sua tese, os 
clássicos argumentos esgrimidos pela doutrina e pela jurisprudência que perfilham essa orientação: 
(i) a redacção do art. 24º, n.º 2, do ETAF e a inadmissibilidade da interpretação analógica ou extensiva 
desse preceito; (ii) o disposto no art. 150º, n.º 5, do CPTA; (iii) a inexistência na Secção de Contencioso 
Tributário de espécie paralela à 7ª espécie da Secção de Contencioso Administrativo. Mais defende que o 
art. 24º, n.º 2, do ETAF e o art. 150º, n.º 1, do CPTA padecem de inconstitucionalidade orgânica quando 
interpretados no sentido de que a Secção de Contencioso Tributário do STA é competente em razão 
da matéria para o conhecimento deste recurso de revista, por tal interpretação consubstanciar violação 
da reserva de competência relativa da Assembleia da República sobre organização e competência dos 
tribunais, contemplada no art.165º, n.º 1, alínea p), da CRP.

Relativamente à admissibilidade do recurso de revista excepcional no contencioso tributário, 
trata -se de questão que vem conhecendo decisão reiterada, pacífica e uniforme no sentido afirmativo, 
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como se pode ver pela leitura, entre tantos outros, dos acórdãos proferidos nos processos n.º 0415/12, 
de 30/05/2012, n.º 0434/12, de 23/05/2012, n.º 0357/12, de 16/05/2012, n.º 083/12, de 16/05/2012, 
n.º 01140/11, de 26/04/2012, n.º 0284/12, de 26/04/2012, n.º 01110/11, de 14/03/2012 e n.º 01108/11, 
de 7/03/2012, cuja fundamentação sufragamos e que aqui mais uma vez se acolhe e reitera tendo em 
conta a suprema importância de acatar a jurisprudência consolidada em termos de se obter uma inter-
pretação e aplicação uniformes do direito (art.º 8.º, n.º 3 do Código Civil).

Por conseguinte, e em conformidade com a aludida jurisprudência, a admissibilidade deste 
recurso no contencioso tributário tem sustentáculo formal no artº n.º 26º, alínea h), do ETAF, e no 
art. 2.º, alínea c), do CPPT, já que a remissão a que se refere esta alínea c) tem natureza dinâmica e 
não estática: as normas sobre processo nos tribunais administrativos são presentemente as constantes 
do CPTA e não as da LPTA.

Como se deixou afirmado nesses acórdãos, «quanto ao facto de no artº 26º do ETAF, em que se 
fixa a competência da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, não 
existir norma semelhante à do artº 24º, n.º 2, nem existir qualquer remissão para o regime daquele 
artº. 150º, não nos parece significativo.

Isto porque o artº n.º 26º, alínea h), estabelece que à Secção de Contencioso Tributário cabe 
conhecer “De outras matérias que lhe sejam deferidas por lei”. Ora, sendo aplicáveis por remissão 
do artº 2º, alínea c), do CPPT, as normas do CPTA, onde se inclui o artº 150º citado, tratando -se de 
matéria tributária, fica estabelecida por lei a competência da referida Secção.

Também não nos parece colher qualquer apoio o argumento de que “o acesso ao STA, para os 
processos tribunais tributários, está muito mais aberto do que o está no contencioso administrativo, 
em face da possibilidade de recurso per saltum de decisões dos tribunais tributários sem as limitações 
que, para o contencioso administrativo, se prevêem no art. 151.º, abertura cuja amplitude se estende 
até possibilidade de acesso ao Supremo Tribunal Administrativo em processos de valor não à alçada 
dos tribunais tributários (artº. 280º, n.º 5, do CPPT).”

Com efeito, o recurso excepcional de revista tem fundamentos específicos que em nada se asse-
melham ao recurso “per saltum” para a 2ª Secção do STA que é um recurso ordinário.

De qualquer forma, o que está em causa no recurso excepcional de revista são decisões dos 
tribunais centrais administrativos e não dos tribunais de 1ª instância.

E que dizer do argumento de que “mantém -se a admissibilidade generalizada de recurso de de-
cisões dos tribunais centrais administrativos proferidas em processos instaurados antes de 15 -9 -1997, 
assegurada pelo artº. 120º do ETAF de 1984”. Trata -se de uma garantia do passado. Mas para o 
futuro? Por que razão há -de ser negado aos administrados contribuintes um direito de que gozam os 
outros cidadãos (administrados)?

Por outro lado, e conforme se refere no acórdão transcrito, o recurso excepcional de revista, 
não visa a uniformização de jurisprudência, não existindo, por isso, qualquer incompatibilidade ou 
sobreposição com o regime de recurso previsto no artº 284º do CPPT.

De qualquer forma, se dúvidas pudessem ainda existir quanto à aplicação do recurso excepcional 
de revista, previsto no artº 150º do CPTA, ao processo judicial tributário, após as alterações ao CPC 
operadas pelo DL n.º 303/2007, de 24 de Agosto, o referido recurso teria sempre de ser admitido por 
aplicação subsidiária do artº 2º, alínea e) do CPPT.

É que, se a existência de tal recurso, anteriormente, apenas em contencioso administrativo, 
poderia gerar questões de inconstitucionalidade, por discriminação dos cidadãos, como salientava 
Lebre de Freitas (Código de Processo Civil Anotado, pág. 116), sendo agora tal recurso admitido no 
processo civil, não faria sentido excluí -lo do processo judicial tributário. Tal traduziria, nitidamente 
violação do direito à tutela jurisdicional efectiva e ao princípio da igualdade constantes dos arts 13º, 
n.º 1 e 268º, n.º 4 da CRP.».

Torna -se, assim, claro que o recurso excepcional de revista é admissível no contencioso tributário, 
não por via da interpretação analógica ou extensiva do art. 24º, n.º 2, do ETAF de 2002, mas antes por 
força da aplicação da norma contida no art. 26º, alínea h), do mesmo ETAF e por força da expressa 
remissão para as normas do CPTA e do CPC contidas nas alíneas c) e e) do art. 2º do CPPT.

Neste contexto, cai imediatamente por terra a questão da inconstitucionalidade de natureza orgânica 
invocada, na medida em que ela tinha por pressuposto a aplicabilidade a esta Secção de Contencioso 
Tributário da norma de competência contida no art. 24º, n.º 2, do ETAF.

Improcedem, assim, as questões suscitadas pelo Ministério Público.
3. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, «das decisões proferidas em 2.ª instância 

pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito», competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal.
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Por conseguinte, o recurso de revista excepcional para o STA só é admissível se for claramente 
necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estivermos perante uma questão que, pela 
sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental, sendo que esta importância 
fundamental tem de ser detectada não perante o interesse teórico da questão, mas perante o seu interesse 
prático e objectivo, medido pela utilidade da revista em face da capacidade de expansão da controvérsia 
ou da sua vocação para ultrapassar os limites da situação singular.

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

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

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

Vejamos se tais requisitos se verificam no caso vertente.
3.1. No caso vertente, a questão que o Recorrente coloca na exígua conclusão das suas alegações 

de recurso é de saber se tendo um oponente/revertido arguido a nulidade da sua citação junto do Serviço 
de Finanças e tendo esse Serviço deferido o pedido, fornecendo -lhe os elementos em falta e suprido, 
assim, a nulidade invocada, o prazo para a dedução da oposição à execução deve contar -se apenas desde 
a data em que foi suprida essa nulidade.

Todavia, da leitura do acórdão recorrido ressalta evidente que não foi essa a questão ali apreciada 
e julgada, pois que o acórdão analisou e decidiu, antes, a questão da tempestividade da petição de 
oposição deduzida após pedido de passagem de certidão de determinados elementos documentais que 
o executado/oponente requerera na sequência da sua citação para a execução, pedido esse formulado 
ao abrigo do disposto nos arts. 35º, 36º e 37º e que foi satisfeito com a passagem da requerida certidão.

Com efeito, segundo o entendimento vertido no acórdão recorrido, «Naturalmente, tendo presente 
que o Oponente foi notificado/citado em 26 -09 -2006, é inequívoco que em 29 -01 -2007, quando foi 
apresentada a Oposição, o referido prazo de 30 dias já se encontrava esgotado.

No entanto, o ora Recorrido faz notar que em 04 -10 -2006 dirigiu ao órgão da execução fiscal 
um pedido de certidão ao abrigo dos artigos 35º, 36º e 37º e ss., o que, em sua opinião, tem influência 
nos prazos de defesa, concretamente em relação ao prazo para deduzir oposição.

Tal como a questão foi colocada, e considerando os elementos já adiantados, cumpre, pois, ao 
Tribunal apreciar e decidir se o executado, revertido em sede de execução fiscal, pode beneficiar do 
diferimento do prazo de oposição, nos termos do previsto no n.º 2 do artigo 37º do CPPT, quando se 
mostre insuficiente a citação que, no âmbito de tal processo, lhe foi feita e após ter solicitado à Admi-
nistração Tributária os elementos que entendeu em falta.

Sobre esta matéria o S.T.A. já se pronunciou diversas vezes, em termos constantes e reiterados, no 
sentido de que o disposto no artigo 37º do CPPT respeita apenas a actos tributários, designadamente 
a actos de liquidação, susceptíveis de reacção na via contenciosa contra a sua validade/existência, o 
que não é o caso da citação do executado em processo de execução fiscal, atenta a sua natureza de 
acto judicial. (…)

Isto significa que o facto de o ora Recorrido ter formulado em 04/10/2006 requerimento de pas-
sagem de certidão o que foi cumprido em 19/10/2006 é matéria irrelevante nesta sede, na medida em 
que tem qualquer influência no decurso do prazo de 30 dias para apresentação da oposição. (…)

A partir daqui, resta apenas concluir que tendo o oponente sido citado em 26 -09 -2006, é evidente 
que a oposição deduzida em 29 -01 -2007 é manifestamente intempestiva, nos termos do artigo 203º, 
n.º 1, alínea a) do CPPT, que estabelece o prazo de trinta dias para a dedução de execução contados 
a partir da citação.
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Tal prazo é um prazo de caducidade, peremptório, e de conhecimento oficioso, sendo que deduzida 
fora de prazo, a oposição deveria ter sido alvo de indeferimento liminar.

Mas, verificada a extemporaneidade da petição apresentada, em fase não inicial do processo, 
como é o caso, impõe -se, então, ao juiz a absolvição do réu do pedido (equivalente à improcedência 
da acção) (artigo 493º n.º 3 do CPC ex vi artigo 2º, alínea e) do CPPT), o que significa que importa 
revogar a decisão recorrida, julgar extemporânea a petição de oposição apresentada nos autos e, em 
consequência, absolver a Fazenda Pública do pedido.».

Torna -se, assim, claro que a questão apreciada no acórdão recorrido foi a de saber se o pedido de 
certidão a que se refere o art. 37º do CPPT faz ou não diferir o prazo para deduzir oposição à execução, 
e a questão que o Recorrente ora coloca é a de saber se, uma vez arguida a nulidade de citação junto 
do Serviço de Finanças, o prazo para a dedução da oposição à execução deve contar -se a partir da data 
em que foi suprida essa nulidade.

Significa isto que a decisão do TCAS não incidiu sobre a questão que o Recorrente coloca neste 
recurso.

Ora, como ficou explicado, o recurso de revista, conforme se prevê n.º 1 do art. 150º do CPTA, 
tem por objecto as decisões proferidas em 2ª instância pelo Tribunal Central Administrativo, devendo 
ser admitido, designadamente, quando esteja em causa a melhor aplicação do direito, o que implica, 
por si só, obviamente, prévia decisão do TCA sobre a questão que se controverte.

E, não sendo este o caso, não pode ser admitida a revista.
De todo o modo, sempre se deve acrescentar que ainda que a questão colocada neste recurso se 

reconduza, no fundo, à questão da tempestividade da dedução de oposição, o certo é que a Recorrente 
invoca para o efeito um facto que, sendo essencial para a tese que sustenta, não consta do probatório 
do acórdão recorrido e não foi equacionado no acórdão recorrido, e que se traduz na afirmação de que 
o Oponente arguira a nulidade da sua citação junto do Serviço de Finanças e que esse Serviço deferiu 
o pedido e supriu a nulidade, facto que este Tribunal não pode, em sede de revista, indagar e fixar face 
ao disposto no n.º 4 do art. 150º do CPTA, segundo o qual o STA apenas aprecia matéria de direito, 
não podendo ser objecto de revista o erro na apreciação da provas e na fixação dos factos materiais 
da causa.

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

Custas pelo Recorrente.

Lisboa, 2 de Outubro de 2013. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Valente Torrão — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 2 de Outubro de 2013.

Assunto:

Revista excecional. Pressupostos.

Sumário:

 I — O recurso de revista excecional previsto no artigo 150.º do CPTA só é admissível 
se for claramente necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estiver-
mos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista 
de importância fundamental.

 II — Não se justifica, à luz da apontada disposição legal, a admissão de revista para 
reapreciar a questão de saber se, face à permuta, o prédio adquirido deve equivaler 
a um bem futuro, uma vez que não tinha valor patrimonial e se, em face disso, ou, 
por causa disso, a AT teria oficiosamente que avaliar todos os bens em causa, 
reportando -os à data da celebração do negócio.

Processo n.º 461/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – A Fazenda Publica, veio, ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA, recorrer do acórdão 
do TCA Sul proferido em 11/12/2012, que concedeu provimento ao recurso interposto da decisão do 
TAF de Sintra, que julgou por sua vez improcedente a impugnação deduzida pela, A…………, Lda, 
melhor identificada nos autos, contra a liquidação adicional de imposto municipal de sisa no montante 
de € 33.520,07 e de imposto de selo no montante de € 2.681,61, perfazendo um total de € 36.201,68, 
apresentando para o efeito, alegações nas quais conclui:

A). A questão ora suscitada, seguindo o que se disse no Acórdão de 29/11/2006, proc. n.º 0729/06, 
relativamente aos requisitos para a admissibilidade do recurso de revista, assume relevância jurídica ou 
social, aferida em termos da utilidade jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultra-
passe os limites da situação singular, decorrendo, da interposição do presente recurso, a possibilidade 
de melhor aplicação do direito, tendo como escopo a uniformização do mesmo direito, dado que esta 
questão tem uma capacidade de se repetir num número indeterminado de casos futuros.

B). A questão que se pretende seja considerada pelo Tribunal “ad quem” no presente recurso de 
revista é, pois, a de saber se, face à permuta, o prédio adquirido deve equivaler a um bem futuro, uma 
vez que não tinha valor patrimonial e se, em face disso, ou, por causa disso, a AT teria oficiosamente 
que avaliar todos os bens em causa, reportando -os à data da celebração do negócio.

C). Ora, a lei, em concreto a parte 2ª da regra 8ª, do § 3º do artº 19º do CIMSISD, é clara ao referir-
-se apenas, e tão só, a bens futuros, sendo certo que, se o legislador quisesse equiparar a situação dos 
bens futuros à dos bens omissos, em caso de permuta, poderia ter dito isso mesmo no preceito.

D). Nestes casos, até se podem descortinar razões que justifiquem (tal como na permuta de bens 
presentes por futuros) que o bem já avaliado seja reavaliado, em ordem a obter valores patrimoniais 
próximos e, assim, evitar comparar valores eventualmente desfasados no tempo.

E). Contudo, não é a AT que tem que proceder a tal avaliação obrigatoriamente e por sua iniciativa 
(como seria no caso previsto na 2ª parte da regra 8ª, do § 3º do artigo 19º do CIMSISD).

F). É nosso entendimento que, o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, uma errada 
interpretação e aplicação da lei aos factos, pelo que, não se deve manter.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser admitido o presente recurso de 
revista e, analisado o mérito do recurso, deve ser dado provimento ao mesmo, revogando -se o Acórdão 
recorrido, com todas as legais consequências.

II. A recorrida não apresentou contra alegações.
III. O MP emitiu parecer que consta de fls. 406/408 dos autos, no qual defende que não é de admitir 

o recurso por “… não se verificam os requisitos previstos no n.º 1 do artº 150º do CPTA, subsidiaria-
mente aplicável, por força do previsto no art. 2º alínea c) do CPPT e com adaptações”.

IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V. Com interesse para a decisão, no acórdão recorrido foram dados como provados os seguintes 

factos:
1º) - Em 27/12/02, a ora impugnante celebrou com a sociedade B…………, Lda. um contrato 

de permuta de bens imóveis, o qual tinha por objeto os seguintes dois imóveis (cfr. fls. 36 a 48 dos 
autos):

 - um prédio urbano, destinado a Centro Empresarial de Investigação e Formação Profissional, 
sito na Travessa da …………, n.º ……, vila e freguesia da …………, concelho de Mafra, omisso na 
matriz;

 - um prédio urbano destinado à indústria metalomecânica, sito no …………, limites da …………, 
freguesia da …………, concelho de Mafra, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 2212, com o valor 
patrimonial de €20.799,27, fixado em 31/12/95 (cfr. fls. 148, frente e verso e 149 dos autos);

2º)  - O prédio destinado a Centro Empresarial de Investigação e Formação Profissional  - prédio 
adquirido  - era, antes da permuta, propriedade da sociedade B…………, Lda  - (cfr. fls. 36 a 48 dos 
autos);

3º)  - Por o prédio estar omisso na matriz, em 20/8/02, foi apresentada a participação para a sua 
inscrição  - cfr. p.i e fls. 14 a 16 do PAT;

4º) - No referido contrato de permuta de bens imóveis, as duas partes atribuíram a cada um dos 
bens imóveis permutados o valor de €600.000,00 (cfr. fls. 36 a 48 dos autos);

5º) - Não havendo diferença declarada de valores, não houve lugar ao pagamento de qualquer 
Sisa, por aplicação do disposto no artigo 19º, § 3º, regra 8ª do CIMSISD, ficando a eventual liquida-
ção a aguardar o resultado da avaliação do imóvel omisso, nos termos do artigo 109º do CIMSISD e 
de acordo com as regras previstas no Código da Contribuição Predial e do Imposto sobre a Indústria 
Agrícola (CCPIIA)  - cfr. p.i e fls. 14 a 16 e 35 do PAT;

6º) - Em 2004 foi notificada a avaliação do prédio adquirido, que estava omisso na matriz, da qual 
resultou o valor patrimonial de €356.000,00, sobre o qual não foi requerida 2ª avaliação por qualquer 
dos permutantes  - cfr. fls. 14 a 16 do PAT;
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7º) - Em consequência, foi emitida a liquidação adicional de SISA, no montante de €33.520,07, 
e bem assim o Imposto do Selo respetivo, no montante de €2.681,61, no total de €36.201,68, respei-
tante à aquisição que efetuou por permuta com B…………, Lda., (prédio urbano sito na freguesia de 
…………, concelho de Mafra e inscrito na matriz respetiva sob o artigo 7143)”, a qual foi comunicada 
à ora impugnante por ofício de 10/5/04, do Serviço de Finanças de Mafra  - cfr. fls. 23 dos autos;

8º) - Por não se conformar com a liquidação emitida  - m.i. no parágrafo precedente  - a ora impug-
nante apresentou reclamação graciosa contra a mesma, a qual foi indeferida por despacho, de 26/4/05, 
do Chefe do Serviço de Finanças de Mafra  - cfr. autos de reclamação graciosa;

9º)  - De acordo com a decisão de indeferimento da reclamação graciosa, a liquidação contestada 
deve ser mantida por ter sido efetuada de acordo com os preceitos legais aplicáveis, concretamente a 
regra 8ª do § 3º do artº 19º, bem como o § 1º do artº 7º, do CIMSISD  - cfr. fls. 42 dos autos de recla-
mação graciosa.

VI. Conforme referido acima, vem o presente recurso interposto ao abrigo do disposto no artº 150º 
do CPTA, cabendo agora a apreciação preliminar da sua admissão.

VI.1. O artº 150º citado, estabelece o seguinte:
“1. Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou 
quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

2. A revista só pode ter como fundamento a violação de lei substantiva ou processual.
3. Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente 

o regime jurídico que julgue adequado.
4. O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objeto 

de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova 
para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.

5. A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do n.º 1 
compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objeto de apreciação preliminar sumária, a 
cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso 
Administrativo”.

Sobre essa relevância jurídica ou social, de importância fundamental ou da necessidade da admissão 
do recurso para uma melhor aplicação do direito, esta Secção tem -se pronunciado de forma reiterada e 
uniforme, pelo que iremos aqui reproduzir parte do que ficou escrito nesta matéria no recente acórdão 
de 25.09.2013 –Processo n.º 01013/13.

“2. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal.

Tal preceito prevê, assim, a possibilidade recurso de revista excecional para o STA quando esteja 
em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de im-
portância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito.

Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excecionalidade deste recurso, 
referindo que ele só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito, sob pena de se desvir-
tuarem os fins tidos em vista pelo legislador.

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

Deste modo, e como tem sido explicado nos inúmeros acórdãos proferidos por esta formação, 
que aqui nos dispensamos de enumerar, a relevância jurídica fundamental deve ser detetada perante a 
relevância prática da questão, medida pela sua utilidade face à capacidade de expansão da controvérsia, 
e verificar -se -á tanto em face de questões de direito substantivo como de direito processual, quando 
apresentem especial ou elevada complexidade (seja em razão da dificuldade das operações exegéticas 
a efetuar, seja de um enquadramento normativo especialmente intrincado, complexo ou confuso, seja 
da necessidade de compatibilizar diversos regimes legais, princípios e institutos jurídicos) ou quando 
a sua análise suscite dúvidas sérias ao nível da jurisprudência e/ou da doutrina.
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Já a relevância social fundamental verificar -se -á quando estiver em causa um caso que apresente 
contornos indiciadores de que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso concreto e das partes 
envolvidas no litígio, representando uma orientação para a resolução desses prováveis futuros casos, 
e se detete um interesse comunitário significativo na resolução da questão.

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

Deste modo, e como repetidamente tem sido afirmado pela jurisprudência, o que em primeira 
linha está em causa no recurso excecional de revista não é a solução concreta do caso subjacente, não 
é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo 
a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional, pois que para isso 
existem os demais recursos, ditos ordinários.

VI.2. Vejamos então se, no caso dos autos, tais requisitos se verificam.
A questão que a Fazenda Pública, ora Recorrente, pretende dirimir com esta revista é a de saber 

se, em concreto, face à permuta, o prédio adquirido deve equivaler a um bem futuro, uma vez que não 
tinha valor patrimonial e se, em face disso, ou, por causa disso, a AT teria oficiosamente que avaliar 
todos os bens em causa, reportando -os à data da celebração do negócio.

O acórdão recorrido, proferido pelo TCAN, revogando a decisão da 1ª instância que havia julgado 
improcedente a impugnação, por entender que não cabia à Administração Tributária proceder à reava-
liação do bem permutado, invocou que o sujeito passivo de sisa é o contratante que recebe os bens de 
valor mais elevado pelo que importa que a avaliação de uns e outros seja efetuada na mesma altura, 
pois só assim se poderá determinar qual deles estará sujeito ao pagamento daquele imposto.

Deste modo, e chamando em seu apoio o Acórdão deste STA, de 28.04.2010 – Processo n.º 01213/09, 
entendeu que se impunha a avaliação de ambos os imóveis para efeitos da liquidação da sisa, sendo certo 
que nenhuma dúvida oferece que a avaliação do prédio omisso teria de se realizar oficiosamente.

Ora, em primeiro lugar, desde logo se vê que estamos perante uma questão muito concreta de per-
muta de imóveis em que um deles estava omisso na matriz e, por isso, houve necessidade de proceder à 
sua avaliação. Desta mesma questão tratou o Acórdão deste STA de 28.04.2010 – Processo n.º 01213/09, 
parcialmente transcrito no acórdão recorrido, embora não se tenha pronunciado expressamente sobre a 
obrigatoriedade da avaliação do outro imóvel permutado.

Porém, a partir de tal aresto e procurando uma certa justiça relativa, o acórdão recorrido entendeu 
que, para efeitos de sisa, não se podia considerar o valor da avaliação do imóvel efetuado pela AT sem 
ter também em conta a avaliação do outro imóvel à data da permuta.

Trata -se de uma perspetiva jurídica fundamentada que, podendo até estar errada – já que, efe-
tivamente, não se estando perante bens futuros, a lei parece não impor a avaliação de todos os bens 
permutados – não cabe nesta revista sindicar, pois que não se revela ostensivamente uma decisão errada, 
não cabendo aqui apreciar, porque não estamos em sede de recurso ordinário, do erro de julgamento.

Por outro lado, também não estamos perante questão de elevada complexidade, quer em razão da 
dificuldade das operações exegéticas a efetuar, quer de um enquadramento normativo especialmente 
intrincado, complexo ou confuso, com necessidade de compatibilizar diversos regimes legais, princípios 
e institutos jurídicos ou ainda com questão cuja análise suscite dúvidas sérias ao nível da jurisprudência 
e/ou da doutrina.

E também não se vê relevância social fundamental na questão tendo em vista a utilidade de de-
cisão extravasando os limites do caso concreto e das partes envolvidas no litígio, representando uma 
orientação para a resolução desses prováveis futuros casos, e com um interesse comunitário significativo 
na resolução da questão.

Finalmente também não se antevê a possibilidade de repetição noutros casos com a necessidade 
de garantir a uniformização do direito (aliás, serão muito poucos, hoje em dia, os imóveis omissos na 
matriz), não estando em causa matérias importantes tratadas pelas instâncias de forma pouco consis-
tente e/ou contraditória, impondo -se a intervenção do órgão de cúpula da justiça como condição para 
dissipar dúvidas e alcançar melhor aplicação do direito.

Pelo exposto não estamos perante uma questão passível de se repetir em casos futuros, nem pe-
rante decisão ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, nem questão em que se suscitem 
fundadas dúvidas por se verificar uma divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando 
incerteza e instabilidade na resolução
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Pelo exposto e porque se consideram inverificados os requisitos do citado artº 150º do CPTA, 
este não pode ser admitido.

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

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 2 de outubro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 2 de Outubro de 2013.

Assunto:

Taxa de justiça. Reclamação judicial. Desistência do pedido.

Sumário:

 I — Às reclamações de actos praticados pelo órgão da execução fiscal é aplicável a 
taxa de justiça constante da Tabela II — Execução — 1.ª parte, do Regulamento 
das Custas Processuais.

 II — A válida desistência do único pedido formulado na petição inicial da reclamação 
prevista no artigo 276.º do CPPT — pedido de anulação do acto que ordenara 
o reforço da garantia prestada  - elimina o objecto desse pleito judicial e conduz 
necessariamente à extinção da instância, nos termos do artigo 287.º, alínea d ), 
do CPC, com os efeitos previstos no artigo 295.º, n.º 1, do mesmo diploma legal.

 III — Uma vez que a extinção da instância fez findar o processo judicial, esse mesmo 
processo não pode prosseguir com outro objecto e pedido, excepto nas situações 
em que a lei admite a sua renovação.

Processo n.º 898/13 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A…………………., S.A., com os demais sinais dos autos, recorre para o Supremo Tribunal 
Administrativo da decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que declarou 
extinta a instância na reclamação que deduziu, ao abrigo do disposto no art. 276º do CPPT, contra a 
decisão do Senhor Director de Finanças de Faro que ordenara o reforço da garantia que prestara para 
suspensão da execução fiscal n.º 1155 2012 01026461 contra si instaurada no Serviço de Finanças de 
Vila Real de Santo António.

Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A. O presente recurso é interposto da Sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé de 27 

de Março de 2013, proferida nos autos n.º 94/13.9BELLE, que não conheceu do mérito da reclamação 
com o fundamento de que tendo o pedido superveniente  - de anulação do acto consequente de penhora 
 - sido indeferido e tendo a ora recorrente desistido do pedido inicial de anulação do pretérito acto que 
ordenou o reforço da garantia, a reclamação ficara sem objecto, conduzindo à extinção da instância.

B. O recurso deverá tramitar como processo urgente — artigos 278º, n.º 5 do CPPT e 36º, n.º 2 
e 147º do CPTA —, subir nos próprios autos — artigos 97º, n.º 1, alínea n), e 278º, n.º 1 do CPPT —, 
imediatamente — artigos 691º, n.º 2, alínea m), do CPC — e com efeito suspensivo — artigos 692º, 
n.º 4 do CPC e 286º, n.º 2, in fine, do CPPT.

C. O Meritíssimo Juiz a quo denegou uma pronúncia sobre o mérito da reclamação fundamentando 
que “tendo o pedido superveniente sido indeferido e a reclamante desistido do pedido do requerimento 
inicial, a reclamação fica sem objecto, o que consubstancia a extinção da instância.”

D. Com essa decisão, o Meritíssimo Juiz a quo condenou a ora recorrente a um vazio jurisdicional 
verdadeiramente incompatível com as suas garantias de defesa e de promoção de acesso à justiça.

E. Nos autos discutia -se a legalidade da decisão que ordenou o reforço da garantia em tempo 
oferecida a favor da Fazenda Nacional para caucionar a suspensão da execução fiscal neles identifi-
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cada, decisão essa fundada no artigo 250º, n.º 4, do CPPT em claro antagonismo com a doutrina deste 
Supremo (cfr. acórdão de 16 de Maio de 2012 desta Secção, proferido no processo n.º 0444/12).

F. Na pendência da reclamação judicial dessa decisão requerida com efeito suspensivo fundado em 
prejuízo irreparável, veio o ora recorrido executá -la à revelia da ora recorrente e do Tribunal, ordenando 
para tanto a penhora do crédito melhor identificado nestes autos.

G. Por essa razão, a ora recorrente requereu, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 63º 
do CPTA, ex vi artigo 2º, alínea e), do CPPT (e não nos termos do artigo 31º n.º 4 do CPC, como erra-
damente relata a douta sentença recorrida a fls. 121 dos autos), a ampliação do objecto.

H. O acto que ordenou o reforço da garantia firma com o acto superveniente que executou a pe-
nhora do crédito uma relação de evidente prejudicialidade e dependência, tanto mais que ambos brotam 
de uma mesma relação jurídica e de uma mesma execução fiscal.

I. Porém, por despacho de fls. 88 dos autos, o Meritíssimo Juiz a quo indeferiu a ampliação reque-
rida, fundamentando existir “inconveniente” em cumular reclamações de actos que não são idênticos, 
sem previamente promover o convite à ora recorrente para indicar a reclamação que pretendia ver 
apreciada.

J. A ora recorrente entendeu assim suprir por sua incitativa essa falta, pedindo que o processo 
prosseguisse para a apreciação do segundo pedido com a consequente anulação daquele que é afinal o 
acto lesivo proferido na execução  - subsequente, consequente e prejudicial em relação ao primeiro  - que 
instantaneamente mais afecta os seus direitos e interesses legítimos: a penhora.

K. Consignou, igualmente, visando assim ultrapassar a “inconveniência” detectada pelo Meritís-
simo Juiz a quo, a desistência do seu primitivo pedido de anulação do acto de reforço da garantia em 
tempo oferecida a favor da Fazenda Nacional.

L. Como é evidente  - sendo essa aliás a função da regra que impõe ao Juiz convidar a reclamante 
a indicar a reclamação que pretenda ver apreciada no processo  - decaindo um dos dois pedidos, falece, 
por natureza, qualquer incompatibilidade que entre eles se possa detectar.

M. Porém, o Meritíssimo Juiz a quo proferiu de imediato a surpreendente decisão recorrida por 
via da qual declarou extinta a instância, obrigando a ora recorrente a conviver com a penhora ilegal de 
um crédito consequente de uma ordem de reforço fundada no artigo 250º, n.º 4 do CPPT, antagónica 
com a doutrina deste Supremo.

N. A decisão do Meritíssimo Juiz a quo decorre de interpretações das normas adjectivas que tute-
lam os direitos do contribuinte na execução (artigos 276º e seguintes do CPPT); como das normas que 
suportam o pedido de ampliação do objecto por cumulação de pedidos (artigos 4º, 5º e 63º do CPTA), 
e ainda da norma que atribui o dever de convidar a autora a indicar a reclamação que pretendia ver 
apreciada (art. 4º n.º 3 do CPTA e 31º n.º 4 do CPC), todas elas, contrárias ao mais elementar princípio 
antiformalista que regula o foro: pro actione.

O. Razão por que não pode colher a argumentação tecida na decisão recorrida no sentido de que 
“tendo o pedido superveniente sido indeferido e a reclamante desistido do pedido do requerimento inicial, 
a reclamação fica sem objecto, o que consubstancia a extinção da instância” porque se trata, aliás, de 
um equívoco: a ampliação do objecto foi requerida com fundamento no artigo 63º do CPTA e não no 
artigo 31º n.º 4 do CPC; o Meritíssimo Juiz a quo indeferiu a ampliação e não o pedido superveniente 
de anulação da penhora que tão -pouco chegou a apreciar, nem mesmo liminarmente.

P. Em suma, deve o mérito da reclamação ser imediatamente apreciado, não podendo manter -se 
a decisão recorrida que em diferente entendimento laborou.

Termos em que deve ao presente recurso ser concedido integral provimento, revogada a decisão 
recorrida, ordenando -se a descida dos autos ao tribunal recorrido para que a reclamação prossiga para 
a apreciação da legalidade e consequente anulação do acto de penhora de crédito levada a cabo na 
presente execução fiscal, na pendência e à revelia destes autos de reclamação judicial, nos termos e 
com idênticos fundamentos de facto e de direito oportunamente alegados, atenta a idêntica a causa de 
pedir que lhe está subjacente.

1.2. Com este recurso subiu o recurso que a mesma sociedade interpusera do despacho proferido 
a fls. 70 e segs., de indeferimento da reclamação que, ao abrigo do n.º 1 do art. 475º do Código de 
Processo Civil, deduziu perante o Mmº Juiz do acto de recusa de recebimento da petição inicial pela 
secretaria com fundamento no pagamento insuficiente da taxa de justiça.

Terminou as alegações deste recurso com as seguintes conclusões:
A. A ora recorrente reclamou para o Meritíssimo Juiz nos termos do a 276º e seguintes do CPPT, 

da decisão do órgão de execução fiscal que ordenou o reforço da garantia em tempo oferecida a favor 
da Fazenda Nacional para suspensão de processo de execução fiscal.

B. Com a petição de reclamação, a ora recorrente pagou 0,5 UC a título de taxa de justiça autoli-
quidada nos termos da Tabela II anexa ao Regulamento das Custas Processuais.

C. O Secretário do Tribunal recorrido recusou o recebimento da reclamação da ora recorrente com 
fundamento em pagamento insuficiente de taxa de justiça.



3752

D. A recorrente reclamou para o Meritíssimo Juiz que, por despacho de 17.02.2013, manteve a 
decisão administrativa reclamada, do qual é interposto o presente recurso,

E. O processo de execução fiscal tem natureza judicial, na sua globalidade, cabendo porém aos 
serviços competentes da administração tributária praticar todas e quaisquer diligências de execução.

F. Daí que em nenhuma reclamação judicial apresentada ao abrigo do artigo 276º do CPPT, como 
aquela a que se referem os presentes autos, atenta a sua natureza meramente anulatória, se vislumbre 
possa ser admitida a prática de uma qualquer diligência de execução por banda dos senhores oficiais 
de justiça.

G. O próprio Regulamento das Custas Processuais reconhece uma isenção de custas ao exequente 
e aos reclamantes, quando tenham que deduzir reclamação de créditos junto da execução fiscal e de-
monstrem já ter pago a taxa de justiça em processo de execução cível relativo aos mesmos créditos 
[cfr. art. 4º, n.º 1, alínea t)].

H. Também a Reclamação Judicial apresentada ao abrigo do artigo 276º do CPPT brota de uma 
execução fiscal previamente tributada ao abrigo do Decreto -Lei n.º 29/98, de 11.02.

I. Na reclamação judicial de actos praticados pelo órgão exequente as diligências de execução 
não se acham realizadas por um oficial de justiça pelo simples facto de a visada reclamação jamais 
comportar qualquer diligência de execução.

J. Assim, não se descortina qualquer razão válida  - juridicamente válida – para, observada a 
Tabela II anexa ao Regulamento, não se subsumir a reclamação judicial do artigo 276º do CPPT na 
rubrica «execução  - quando as diligências de execução não forem realizada por oficial de justiça».

L. Nenhuma adequação se vislumbra na imposição à reclamante, ora recorrente, de encargo ju-
diciário idêntico ao que suportaria no caso de litigar entre partes privadas numa acção executiva que 
corre termos inteiramente em juízo, muito menos quando os encargos oriundos da execução fiscal de 
que a sua reclamação judicial brota se acham já satisfeitos por força da taxa do Decreto -Lei n.º 29/98, 
de 11.02 que lhe foi aplicada pela exequente, aqui recorrida.

M. Entender o contrário equivaleria a onerar duplamente, através da taxa de justiça paga ao órgão 
fiscal e ao tribunal, a actividade processual executiva, o que atentaria contra o direito fundamental de 
acesso à justiça com assento no texto constitucional, na sua dimensão de proporcionalidade entre o 
encargo judiciário fixado e o serviço judiciário prestado.

N. A taxa de justiça determinada pela Tabela II anexa ao Regulamento das Custas Processuais, 
sob a rubrica a “execução  - quando as diligências de execução não forem realizadas por oficial de 
justiça  - igual ou superior a € 30.000,01” em 0,5 UC mostra -se assim bem liquidada, inexistindo fun-
damento legal para exigir da ora recorrente o montante adicional que lhe foi exigido e que lhe deverá 
ser assim de imediato ressarcido.

Termos em que, deve ao presente recurso ser dado integral provimento, revogada a decisão recor-
rida e este Supremo Tribunal julgar correctamente e em tempo liquidada a taxa de justiça de 0,5 UC 
com todas as consequências de lei.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O Exm.º Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal emitiu parecer no sentido de que 

ambos os recursos deviam merecer provimento, argumentando o seguinte:
«A sentença recorrida julgou válida a desistência do pedido inicial, formulado em reclamação 

judicial do ato de reforço de garantia a prestar em execução fiscal, bem como julgou extinta a instância 
nesse âmbito, nos termos do art. 287º/d) do CPC. Essa decisão não vem questionada.

Porém, entende a Recorrente que o tribunal devia ter conhecido do pedido ampliado relativo ao 
ato da penhora de créditos determinada no âmbito da mesma execução.

Como se fundamenta na sentença, a ampliação requerida já tinha sido indeferida por despacho 
transitado em julgado, com o fundamento de que o despacho que determinou a penhora de créditos 
não tem a mesma natureza do despacho inicialmente reclamado.

Contudo, a Recorrente, veio, entretanto, desistir do pedido inicial relativo ao reforço da garantia 
e requerer o prosseguimento do processo para apreciação do pedido de anulação do ato de penhora 
de crédito.

A sentença depara -se, pois, com uma realidade algo diferente daquela que o despacho anterior 
apreciou, embora em ambos os casos se trate da modificação objetiva da instância: no despacho 
tratava -se da cumulação de pedidos; na sentença, da substituição de pedidos.

A situação apresentada quando foi proferida a sentença poderá enquadrar -se na previsão do 
artigo 64º/1 e 3 do CPTA, aplicável por remissão do artigo 2º/c) do CPPT, devendo, então, prosseguir 
o processo para conhecimento do novo pedido.

Procederá, pois, a nosso ver, o recurso da sentença.
Quanto à questão da taxa de justiça devida, ela consiste em saber se é aplicável a taxa indicada 

para execuções na 1ª parte da Tabela II do RCP ou a indicada na rubrica seguinte (“quando as dili-
gências de execução não forem realizadas por oficial de justiça”).
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Esta é questão bem diferente daquela que tem sido tratada nos arestos referidos no despacho 
recorrido, designadamente nos acórdãos deste STA, de 20 -10 -2010 e 17 -11 -2010, processos 065/10 
e 0656/10, que consistia em saber se a reclamação de acto do órgão da execução fiscal prevista nos 
arts 276º e segs. do CPPT, está sujeita à taxa de justiça prevista na Tabela I, ou à taxa de justiça 
prevista na Tabela II, ambas do Regulamento das Custas Processuais, tendo -se aí decidido que era 
aplicável a Tabela II

Discutindo -se, agora, apenas se deve aplicar -se uma ou outra das rubricas referidas inseridas 
naquela Tabela II, parece -nos que deve dar -se razão à Recorrente, pois as diligências de execução a 
praticar no processo de execução fiscal a que se reporta a reclamação judicial em apreço não são da 
competências dos oficiais de justiça, como sustenta a Recorrente e decorre claramente dos artigos 100º 
e 149º a 151º do CPPT. As diligências de execução a realizar por oficial de justiça, como agente de 
execução nos tribunais tributários, apenas se podem reportar às execuções das decisões destes tribunais 
e não havendo agente de execução [cfr. artigo 49º/3 e 1/e) v)] do ETAF e 808º/4 e 5 do CPC, hipótese 
que não ocorre no caso presente, como parece óbvio.

Assim, estando o processo em causa incluído na previsão legal que estabelece a taxa de justiça a 
aplicar quando as diligências de execução não forem realizadas por oficial de justiça, deve aplicar -se 
esta taxa em obediência ao comando positivo expresso e em homenagem ao princípio da proporcio-
nalidade, tanto mais que, como alega a Recorrente, as custas relativas à execução já são asseguradas 
pelo Regulamento das Custas dos Processos Tributários, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 29/98, de 11 de 
Fevereiro que deixa de ser aplicável aos processos, fases e actos jurisdicionais, por força da revogação 
operada pelo artigo 4º/6 do DL 324/2003, de 27/12, mas mantém -se em vigor na parte respeitante às 
custas relativas a procedimentos de natureza administrativa e para os quais sejam competentes os 
órgãos da administração tributária.

Em face do exposto, parece -nos que ambos os recursos merecem provimento.».
1.5. Com dispensa dos vistos dos Exmºs Conselheiros Adjuntos, atenta a natureza urgente do 

processo, cumpre decidir.
2. Inexistindo qualquer conexão material entre os dois recursos interpostos, importará, por uma 

questão de sequência lógica, apreciar, em primeiro lugar, aquele que vem interposto do despacho de 
indeferimento da reclamação deduzida contra o acto de recusa do recebimento da petição pela secretaria 
com fundamento no pagamento insuficiente da taxa de justiça.

2.1. Do recurso do despacho de indeferimento da reclamação deduzida ao abrigo do n.º 1 
do artigo 475º do CPC.

Por despacho proferido a fls. 56 dos autos, o Senhor Secretário Judicial recusou o recebimento 
da petição de reclamação, com a seguinte motivação:

«o montante pago a título de taxa de justiça é inferior ao que se encontra previsto para o acto sub 
judice, já que deveria ter sido pago o valor de 4 UC (€ 408), em conformidade com o que consta na 
tabela II B anexa ao Regulamento das Custas Processuais (RCP), sob o item “execuções  -1ª parte”, 
tendo pago apenas o valor de € 51,00 (cfr. os acórdãos do STA n.º 0655/10 de 20/10/2010 e 0656/10 
de 17/11/2010, nos quais se defende que a taxa de justiça a pagar deverá observar os valores previstos 
na tabela II anexa ao RCP, na parte reservada às execuções e ainda o art. 44º, n.º 3, da Lei n.º 13/2002 
de 19/02  - Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais).».

A ora Recorrente, reclamou desse despacho para o Mmº Juiz, defendendo, em suma, que a taxa de 
justiça devida em processo de reclamação de acto do órgão de execução, achando -se, embora, prevista 
na Tabela II do RCP, é calculada nos termos do item «execução  - quando as diligências de execução 
não forem realizada por oficial de justiça», correspondendo, no caso, ao valor de 0,5 UC, e não a 4 UC 
como consta do acto reclamado.

O Mmº Juiz manteve o despacho reclamado com o fundamento de que esse despacho estava em 
sintonia com a jurisprudência do STA e contida, designadamente, nos acórdãos proferidos nos proc. 
n.º 01077/09, de 20/01/2010, n.º 0766/12, de 01/08/2012, n.º 0655/10, de 20/10/2010, e n.º 0656/10, 
de 17/11/2010, no sentido de que a taxa de justiça na reclamação é fixada nos termos da Tabela II, 
atenta a dependência dessa reclamação relativamente à execução, concluindo, assim, que, «Tendo 
em conta que a reclamante já efetuou o pagamento devido, correspondente ao disposto, sob o item 
“execuções - 1.ª parte” no montante de € 357,00, a somar ao anteriormente de € 51,00, encontra -se 
correto o valor previsto na Tabela II -B.».

Neste recurso, a Recorrente, reproduzindo a tese que sustentara na reclamação, insta pela revogação 
deste despacho judicial e fixação da taxa de justiça em 0,5 UC conforme inicialmente liquidou.

Importa, desde já, salientar que nem neste recurso nem na reclamação se controverte que a taxa de 
justiça tem de ser calculada nos termos da Tabela II do RCP. Daí que a jurisprudência do STA contida 
nos acórdãos citados na decisão recorrida seja inócua, já que ela se limita a afirmar a aplicação daquela 
Tabela, aplicação que decorre expressamente do disposto no art. 7º n.º 4 do RCP, aplicável aos processos 
dos tribunais fiscais por força do disposto no art. 2º do RCP.
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Com efeito, o dissídio da Recorrente restringe -se neste recurso – como se restringira na reclamação 
 - à interpretação e aplicação do conteúdo da Tabela II anexa ao RCP na parte aplicável às execuções.

Caberá, neste contexto, sublinhar que da análise dessa Tabela II se constata que a taxa de justiça 
liquidada na sequência do despacho do senhor secretário judicial e confirmada pelo despacho recor-
rido é a que se acha prevista na Tabela II -A  - Execução (4 UC por estar em causa uma execução de 
valor superior a € 30.000,01) e não a que se acha consignada sob o mesmo item na Tabela II -B (a qual 
se destina apenas às situações tipificadas no n.º 3 do art. 13º do RCP, de sociedades comerciais que 
tenham dado entrada no ano anterior a 200 ou mais providências cautelares, acções, procedimentos 
ou execuções), não obstante em ambos os despachos, reclamado e recorrido, se fazer essa incorrecta 
referência à Tabela II -B.

E é também na Tabela II -A - Execução que se insere a taxa de justiça de 0,5 UC que o Recorrente 
reputa de correcta, embora a enquadre na sua 2ª parte  - reportada às execuções “Quando as diligências 
da execução não forem realizadas por oficial de justiça”.

Nesta conformidade, a questão que se coloca neste recurso é a de saber se, no caso vertente, a taxa 
aplicável é de 4 UC prevista na Tabela II -A - Execução – 1ª parte, ou antes de 0,5 UC prevista nessa 
mesma Tabela II -A - Execução  - 2ª parte.

Vejamos.
É incontroverso que na determinação da taxa de justiça devida nos processos executivos o legislador 

seguiu, por um lado, o critério do valor da própria execução, distinguindo entre as execuções com valor 
até € 30.000,00 daquelas que apresentam um valor igual ou superior a € 30.000,01, e que consignou 
também, de forma manifesta, um desagravamento da taxa para as execuções “quando as diligências 
de execução não forem realizadas por oficial de justiça”, já que, em face dos mesmos parâmetros do 
valor do processo executivo, fixou aqui taxas menores.

Este especial desagravamento da taxa de justiça surgiu, pela primeira vez, com o Código de 
Custas Judiciais, aprovado pelo Dec. Lei n.º 324/2003, de 27.12, onde se institui uma taxa de justiça 
menor para as execuções em que fosse designado solicitador de execução. Com efeito, o art. 17º do 
CCJ estabeleceu seguinte:

Artigo 17.º

Taxa de justiça nas execuções em que seja designado solicitador de execução

1  - Nas execuções em que seja designado solicitador de execução, a taxa de justiça devida é 
apenas a prevista no n.º 2 do artigo 23.º, sendo a mesma autoliquidada pelo exequente.

2  - O disposto no número anterior não se aplica aos recursos, aos apensos declarativos, aos 
incidentes previstos no artigo 14.º e às demais situações do artigo 16.º, em que a taxa de justiça é 
determinada de acordo com o disposto nos artigos anteriores.

3  - Se, no decurso da acção, o solicitador da execução vier a ser substituído por oficial de justiça, 
a taxa de justiça é igualmente determinada de acordo com o disposto nos artigos anteriores, atendendo-
-se na conta ao valor das remunerações pagas ao solicitador de execução.

4 – (…)

Essa redução da taxa de justiça era, assim, a prevista no n.º 2 do art. 23º do CCJ, onde se precei-
tuava que “Para promoção de execuções é devido o pagamento de uma taxa de justiça correspondente 
a 1/4 UC ou 1/2 UC, consoante a execução tenha valor igual ou inferior ao da alçada do tribunal da 
relação ou superior ao mesmo, aplicando -se, com as devidas adaptações, o regime da taxa de justiça 
inicial”.

Redução que se compreendia, na medida em que uma das linhas estruturantes da reforma da acção 
executiva ocorrida em 2003 (operada pelo Dec. Lei n.º 38/2003, de 8.03, e que entrou em vigor em 
15/09/2003) consistiu na criação de uma nova profissão – o de agente de execução – que inicialmente 
era exercida apenas por solicitadores e aos quais foi atribuído um conjunto de competências no domínio 
da acção executiva por forma a retirar essas acções dos tribunais.

Com efeito, a partir dessa reforma, o agente de execução, enquanto profissional liberal que exerce 
funções públicas, passou a desempenhar funções de relevo no desenrolar da acção executiva, cabendo-
-lhe, nos termos do art. 719º do CPC, a prática da generalidade das diligências de execução junto do 
executado, de organismos oficiais ou de terceiros, nomeadamente, citações, notificações, publicações, 
consultas de bases de dados, penhoras e seus registos, liquidações e pagamentos. O que se tem mantido 
até ao presente, já que apesar de a acção executiva ter sofrido alterações significativas a vários níveis 
e em relação aos diversos intervenientes processuais, continuou a reservar ao agente de execução o 
poder de direcção da execução ao lado do poder decisório do Juiz nas matérias declarativas do processo.

Ora, sendo o agente de execução um profissional liberal que exerce funções públicas, estatutaria-
mente sujeito a um regime específico, mormente em matéria de remuneração dos serviços que presta 
e sujeito a um tarifário pelos honorários, é compreensível que o legislador tenha querido aplicar uma 
taxa de justiça menor nessas execuções inteiramente tramitadas por um ente privado cujos serviços são 
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remunerados, sabido que a taxa de justiça é, em última instância, o valor que cada interveniente deve 
prestar como contrapartida pela prestação de um serviço público.

Ter -se -á pretendido, com essa redução da taxa de justiça nas execuções tramitadas por um pro-
fissional liberal remunerado pelo exercício das suas funções, adequar o valor da contrapartida que as 
partes intervenientes devem suportar, tendo em conta o menor custo que esse processo acarreta para o 
Estado e para respectivo sistema judicial, numa filosofia de justiça distributiva que não pode deixar de 
ter em conta a repercussão desses custos nos respectivos utilizadores.

Só assim se compreende que essa redução de taxa de justiça fosse excluída, no Código da Custas 
Judiciais, nas situações previstas no n.º 2 do art. 17º, não se aplicando às situações em que o juiz é 
chamado a intervir no processo executivo.

E esta filosofia manteve -se no Regulamento das Custas Processuais, aprovado pelo Dec.Lei 
n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, e nas sucessivas alterações que esse Regulamento sofreu, designadamente 
com a Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, pela consagração da regra de que nos processos de execução a 
taxa de justiça devida é determinada de acordo com a Tabela II (cfr. art. 7º), variando, assim, consoante 
o valor da execução e a qualidade do agente que a tramita. Nas execuções exclusivamente tramitadas por 
um agente da execução, isto é, por um profissional liberal remunerado pelo exequente, com um valor 
até 30.000 euros, a taxa de justiça corresponde a 1/4 de UC, enquanto nessas execuções de valor igual 
ou superior s 30.000,01 euros, a taxa de justiça corresponde a 1/2 de UC – Tabela II -A - 2ª parte.

Já nas execuções em que intervenha o oficial de justiça – funcionário público remunerado pelo 
Estado – de valor até 30.000 euros, a taxa de justiça é de 2 UC, e nas de valor igual ou superior a 
30.000,01 euros, a taxa de justiça é de 4 UC  - Tabela II–A - 1ª parte.

Donde decorre que, em rigor, a referência que a Tabela II faz às execuções se destinaria a apenas 
a abranger as que correm termos nos tribunais de competência cível – únicas em que pode intervir o 
agente da execução ou o oficial de justiça, e em que é devida taxa de justiça pela instauração do pro-
cesso executivo.

Todavia, determinando o art. 2º do RCP que o Regulamento também se aplica aos processos que 
correm termos nos tribunais tributários, há que submeter as execuções fiscais ao disposto no art. 7º e 
à Tabela II do RCP, com as devidas adaptações, tendo em conta que nestas não há lugar ao pagamento 
de taxa de justiça pela instauração da execução (embora estejam sujeitas a custas), o que, à primeira 
vista, afastaria a aplicação daquele item Execução – 1ª parte e 2ª parte – dado que ele se reporta à 
taxa de justiça devida pelo impulso processual de instauração da execução, auto -liquidada aquando da 
apresentação do requerimento executivo.

E é neste confuso enquadramento que se tem discutido a natureza das reclamações dos actos 
praticados pelo órgão da execução fiscal para efeitos de saber se é devida ou não taxa de justiça e, no 
caso afirmativo, qual a taxa aplicável.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem afirmado, de forma reiterada, que é devida taxa 
de justiça pela dedução de reclamação de acto do órgão de execução fiscal, porque ela corporiza um 
processado judicial com uma tramitação própria que se encontra inserida no âmbito do processo de 
execução fiscal, sendo nesse âmbito que deve ser tributada – cfr., entre outros, os acórdãos do STA 
proferidos em 20.10.2010, em 17.11.2010, e em 30.11.2010, nos recursos nºs 0655/2010, 0656/2010, 
e 0641/10, respectivamente.

Na verdade, independentemente da qualificação da “reclamação” a que se refere o art. 276º do 
CPPT, é inquestionável a sua dependência estrutural em relação à execução fiscal na qual é praticado o 
acto que constitui o objecto de sindicância perante o juiz. E desta estrutural dependência da “reclamação” 
relativamente à execução fiscal resulta que, pese embora a dedução da “reclamação” não constitua a 
introdução em juízo de um processo novo (a execução fiscal, de natureza judicial, já fora instaurada 
junto do Serviço de Finanças, não sendo devida, por essa instauração, taxa de justiça), o certo é que 
ela não deixa de corresponder à abertura da fase contenciosa do processo executivo e à sua introdução 
efectiva em juízo, razão pela qual se deve aplicar a taxa de justiça correspondente ao impulso processual 
da acção executiva, isto é, os valores constantes da Tabela II do RCP na parte que prevê expressamente 
taxa de justiça na “Execução”.

Ou, por outras palavras, configurando a reclamação dos actos praticados pelo órgão da execução 
fiscal uma fase incidental (contenciosa) da acção executiva, a taxa de justiça que lhe corresponde, na 
falta de previsão específica da situação na Tabela II, deverá ser a prevista nessa Tabela para a própria 
execução, tendo em conta que ela só é devida quando o processo de execução fiscal é introduzido em 
juízo, não o sendo aquando da sua instauração e tramitação junto dos serviços de finanças.

E sendo esta a razão de ser da aplicação taxa constante da Tabela II – Execução à reclamação 
dos actos praticados pelo órgão de execução, logo se tem de concluir que ela não pode ser a prevista na 
2ª parte deste item – «execução quando as diligências de execução não forem realizadas por oficial de 
justiça» – pois, como acima deixámos explicitado, essa taxa reduzida é aplicável apenas às execuções 
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exclusivamente tramitadas por um agente da execução, isto é, por um profissional liberal remunerado 
pelo exequente, não podendo ser aplicado às execuções fiscais, cuja tramitação incumbe exclusivamente 
a serviços, órgãos e funcionários públicos, remunerados pelo erário público.

Termos em que não assiste razão ao Recorrente, sendo de negar provimento a este recurso.
2.2. Do recurso da decisão final proferida na reclamação deduzida ao abrigo do art. 276º 

do CPPT.
Este recurso vem interposto da decisão que declarou extinta a instância face à válida desistência 

do pedido deduzido na reclamação instaurada ao abrigo do art. 276º do CPPT.
É incontroverso que essa reclamação visava, quando foi instaurada, a anulação da decisão do 

Director de Finanças de Faro que ordenou o reforço da garantia que a Executada, ora Recorrente, 
havia prestado para suspensão da execução fiscal contra si instaurada; e é igualmente incontroverso 
que a Executada/Reclamante requereu, posteriormente, a ampliação do objecto dessa reclamação nos 
termos do art. 63º do CPTA, intentando atacar no mesmo processo de reclamação o subsequente acto 
de penhora levada a cabo enquanto estava pendente esta reclamação.

Como se relata na sentença recorrida, este pedido de ampliação do objecto da reclamação foi in-
deferido por despacho de fls. 88 «com o fundamento do inconveniente de cumular reclamações de atos 
não idênticos pelo que o novo ato superveniente deveria, se assim fosse entendido, pela reclamante, ser 
objeto de nova reclamação, nos termos do art. 276º do CPPT», despacho que, não tendo sido objecto 
de recurso, transitou em julgado.

Significa isto, em suma que, na sequência da decisão contida nesse despacho de fls. 88, a recla-
mação manteve os seus contornos iniciais, designadamente no que se refere ao seu objecto, causa de 
pedir e único pedido, ou seja, prosseguiu exclusivamente para apreciação da legalidade do acto que 
ordenou o reforço da garantia prestada face ao pedido de anulação desse acto.

Foi nesse contexto que a reclamante veio posteriormente desistir do pedido deduzido na petição 
inicial da reclamação e requerer o prosseguimento desse mesmo processo de reclamação «para aprecia-
ção da legalidade e consequente anulação do pedido de anulação do acto de penhora de crédito levada 
a cabo na presente execução fiscal, na pendência e à revelia destes autos de reclamação judicial, nos 
termos e com idênticos fundamentos de facto e de direito oportunamente alegados, atenta a idêntica 
causa de pedir que lhe está subjacente.».

Segundo o entendimento vertido na sentença recorrida, «(…) é bom de ver que tendo o pedido 
superveniente sido indeferido e a reclamante desistido do pedido do requerimento inicial, a reclamação 
fica sem objeto, o que consubstancia a extinção da instância, nos termos da alínea d) do art. 287º do 
CPC.(…)

Tal desistência tem como efeito a extinção do direito que se pretendia fazer valer com a acção, 
como estabelece o art. 295º, n.º 1 do C.P.C.(…)

Trata -se de uma das formas, legalmente previstas, de auto -composição dos litígios, que opera 
como um facto extintivo da pretensão judicial.(…)

Em face ao exposto, e atenta a qualidade do requerente, nada obsta a que o Tribunal declare 
válida a desistência do pedido, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 295º, n.º 1 e 296º, 
n.º 2 do CPC e, consequentemente, julgar extinta a instância, nos termos do disposto na alínea d) do 
art. 287º do mesmo código, aplicados todos ex vi do art. 2º alínea d) do CPPT.».

É contra o assim decidido que se insurge a Reclamante, ora Recorrente, defendendo que face 
aos fundamentos que o Mmº Juiz deixou exarados no despacho de fls. 88, deveria tê -la convidado a 
indicar qual dos dois pedidos pretendia ver apreciados; e não o tendo feito, a Reclamante veio colmatar 
essa falta, desistindo do pedido inicial com o fito de ultrapassar o obstáculo levantado à ampliação 
do objecto da reclamação e requerer o prosseguimento do mesmo processo para apreciação apenas do 
novo pedido de anulação do acto de penhora, nos termos consentidos pelos arts. 4º, n.º 3, 5º e 63º do 
CPTA e art. 31º, n.º 4, do CPC. Motivo por que sustenta que a decisão recorrida incorreu em erro de 
julgamento, por errada interpretação das referidas normas e violação do princípio antiformalista e pro 
actione, instando pela sua revogação e pela baixa dos autos ao tribunal a quo a fim de que aí prossiga 
a reclamação para apreciação do pedido da anulação do acto de penhora.

Refira -se, desde já, que da leitura da sentença recorrida decorre, inequivocamente, que nela são 
apontados, como fundamentos da decisão, não só a desistência do pedido inicial do processo de recla-
mação, como, também, o indeferimento do pedido de ampliação do objecto dessa reclamação, e não, 
como refere a Recorrente na conclusão A) das suas alegações de recurso, o indeferimento do pedido 
de anulação do acto de penhora.

A questão que se coloca neste recurso é, assim, a de saber se a sentença recorrida padece de erro 
de julgamento de direito por ter julgado extinta a instância em face da homologação da desistência do 
pedido requerida pela Reclamante, ora Recorrente.

Vejamos.
O art. 63º do CPTA admite a ampliação do objecto do processo por via de impugnação de no-

vos factos ou por formulação de novas pretensões que sejam passíveis de cumulação, designadamente 
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quando «sobrevenham actos administrativos cuja validade dependa da existência ou validade do acto 
impugnado, ou cujos efeitos se oponham à utilidade pretendida no processo». E o art. 64º, n.º 3, do 
mesmo diploma consagra a possibilidade de o autor requerer, ante acto revogatório com efeitos retro-
activos do acto impugnado na pendência do processo, que este prossiga contra o novo acto quando «o 
acto impugnado seja, total ou parcialmente, alterado ou substituído por outro com os mesmos efeitos», 
isto é, a possibilidade de requerer a substituição do primeiro acto pelo segundo acto.

Trata -se, em qualquer dos casos, de modificações objectivas da instância, a requerer pelo interes-
sado na pendência da instância e sujeitas à chancela do julgador.

Com efeito, se é à parte interessada que cabe requerer o que, nesta matéria, se lhe afigure mais 
conveniente para salvaguarda dos seus interesses, é, no entanto, ao juiz que incumbe apreciar da per-
tinência e legalidade do requerido, decidindo admitir ou não a requerida ampliação ou substituição do 
pedido inicial.

No caso vertente, o acto cuja legalidade se pretendia acrescidamente discutir na reclamação 
(sob a invocação de uma ampliação do objecto e do pedido inicial) não assentou em qualquer acto 
revogatório com efeitos retroactivos (não sendo, por isso, aplicável o disposto no art. 64º do CPT), 
mas antes na prática de um novo e consequente acto no âmbito da mesma relação jurídica tributária, 
pelo que a modificação objectiva da instância só poderia ter enquadramento no disposto no art. 63º 
do CPTA.

E foi à luz deste dispositivo legal que a Reclamante pediu a ampliação do objecto da reclamação 
para acrescentar à apreciação da legalidade do acto que ordenou o reforço da garantia, a apreciação da 
legalidade do subsequente acto de penhora com vista, também, à sua anulação.

Todavia, e como se viu, o tribunal a quo indeferiu a requerida ampliação do objecto da reclamação, 
por despacho que transitou em julgado e, por conseguinte, por decisão agora indiscutível.

Neste recurso a Recorrente sustenta que nesse despacho o juiz omitiu o cumprimento do dever 
de convidá -la a optar por um dos pedidos, nos termos do que vem determinado nos arts. 4º, n.º 3 do 
CPTA e 31º, n.º 4, do CPC, motivo por que entendeu colmatar a falta cometida pelo Juiz, desistindo do 
pedido inicial e requerendo o prosseguimento dos autos para apreciação de novo pedido de anulação 
do acto de penhora.

Ora, sem curar de saber se o despacho padece do erro enunciado – o que ademais redundaria 
na inadmissível reapreciação de um despacho transitado em julgado  -, decorre das mais elementares 
normas processuais e princípios estruturantes do direito que a Reclamante podia e devia ter recorrido 
daquela decisão, sendo -lhe vedado “suprir por sua incitativa” as faltas ou erros que assaca a essa 
mesma decisão.

É, pois, axiomático que não tendo a Reclamante recorrido daquele despacho, as iniciativas que 
tomou para suprir as eventuais faltas cometidas não podem ter a virtualidade de alterar a decisão tomada 
ou de eliminar os efeitos jurídicos que dela emergem por via do seu trânsito em julgado.

Note -se que no requerimento de fls. 104/106, a Reclamante não pediu a substituição do pedido 
formulado na reclamação por qualquer outro, manifestando, antes, expressamente, a sua vontade de 
desistir do pedido. Nesta circunstância, com essa desistência do único pedido formulado na petição 
reclamação (homologado), a Reclamante eliminou o objecto do processo de reclamação, o que con-
duziu, necessariamente, à extinção da respectiva instância nos termos do art. 287º, alínea d), do CPC, 
com os efeitos previstos no art. 295º, n.º 1, do mesmo diploma legal, E extinta a instância, não pode 
nela ser apreciado qualquer outro pedido, excepto nas situações em que a lei admite a sua renovação, 
o que não é, patentemente, o caso.

Cumpre finalmente referir que a decisão contida na sentença recorrida não criou qualquer vazio 
jurisdicional incompatível com as garantias de defesa e de acesso à justiça da ora Recorrente, já que 
se limitou a extrair as consequências jurídicas das opções que, em face dos mecanismos legais de que 
poderia lançar mão, a própria Reclamante entendeu tomar, seja conformando -se com o despacho de 
indeferimento do pedido de ampliação do objecto da reclamação pendente sem que, concomitantemente, 
deduzisse outro processo de reclamação contra o acto de penhora, seja desistindo do pedido que deduzira 
nessa única reclamação pendente.

Pelos motivos expostos, improcedem as conclusões das alegações deste recurso, mantendo -se a 
sentença recorrida.

4. Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento a ambos os recursos.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 2 de Outubro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 
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 Acórdão de 2 de Outubro de 2013.

Assunto:

Revisão de sentença. Processo contra -ordenação. Requisitos.

Sumário:

 I — A sentença transitada em julgado proferida em recurso judicial de decisão admi-
nistrativa de aplicação de coima por infracção tributária é passível de recurso 
extraordinário de revisão previsto no artigo 449.º do CPP, aplicável ao processo 
contra -ordenacional fiscal por força do disposto no artigo 80.º do RGCO e do 
artigo 3.º, alínea b), do RGIT.

 II — A autorização do pedido de revisão compete à Secção de Contencioso Tributário 
do STA nos termos das disposições conjugadas dos artigos 3.º, alínea b), do RGIT, 
80.º, n.º 1 do RGCO, artigos 449.º e seguintes do CPP e artigo 26.º, alínea h), do 
ETAF.

 III — Fundando -se o pedido de revisão no n.º 1, alínea d ), do artigo 449.º do CPP, 
incumbia à Requerente trazer aos autos os novos factos ou meios de prova que 
diz ter descoberto com potencialidade aniquiladora dos que fundaram a sua con-
denação, os quais, além do mais, têm de ter virtualidade para suscitar dúvidas 
sobre a justiça dessa condenação.

Processo n.º 924/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorridos: Fazenda Pública e outro.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

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

1. A……….., LDA, com os demais sinais dos autos, requereu ao Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Leiria a revisão da sentença transitada em julgado proferida no recurso judicial de decisão 
administrativa de aplicação de coima n.º 790/07, sentença que reduziu a coima aplicada à arguida, no 
montante de € 13.858,70, para o montante mínimo € 13.762,36.

Alicerçou o pedido de revisão da sentença nos seguintes fundamentos:
1. O presente pedido é formulado com base no disposto no artigo 449º, n.º 1, alínea d), do Código 

de Processo Penal, aplicável nos termos do disposto nos artigos 80º do RGCO e 3º alínea b) do RGIT, em 
face da descoberta de que alguns elementos constantes do processo administrativo de contra -ordenação 
são falsos, não correspondendo aos elementos que foram notificados à requerente, os quais não foram 
apreciados pelo Tribunal, e que põem em séria e grave dúvida a bondade da decisão condenatória 
proferida pelo Tribunal.

2. Do processo administrativo de contra -ordenação constam, entre o mais, os seguintes elementos:
fls. 2: Auto de notícia datado de 20.12.2006; fls. 9: Notificação para a defesa datada de 22.12.2006; 

fls. 9: Confirmação da recepção da notificação antecedente em 29.12.2006; fls. 9: Determinação da 
coima em 2.2.2007; fls. 9: Notificação de pagamento/recurso em 2.2.2007; fls. 9: Notificação de pa-
gamento/recurso em 2.2.2007; fls. 9: Notificação de pagamento/recurso em 24.4.2007;

3. A decisão do Tribunal, naturalmente, foi proferida com base nestes elementos probatórios e nos 
factos que os mesmos evidenciam.

4. Já depois do trânsito em julgado dessa decisão e após ser confrontada com idêntico procedi-
mento da administração num outro processo contra -ordenacional posteriormente decidido, a requerente 
solicitou a consulta do processo e constatou precisamente que não só esses elementos jamais lhe foram 
notificados, como a administração omitiu do processo os verdadeiros elementos e documentos que fez 
chegar ao conhecimento da requerente e com base nos quais esta recorreu ao Tribunal.

5. De facto, jamais a requerente foi notificada dos documentos que se incluíram na fls. 9, excepção 
feita à notificação prevista no art. 70º do RGIT, sendo que esses elementos são falsos, porquanto não 
correspondentes à realidade.

6. Veja -se que a apresentação do recurso foi feita em 6.8.2007, muito tempo depois da pretensa 
notificação efectuada em 24.4.2007 e o mesmo não foi considerado extemporâneo.

7. A lei aplicável à matéria circunstancialmente em causa admite a revisão de sentença transitada 
em julgado quando se descobrirem novos factos ou meios de prova que, de per si ou combinados com 
os que foram apreciados no processo, suscitem graves dúvidas sobre a justiça da condenação.
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8. É patente, in casu, que a descoberta, posterior à decisão, do facto de a administração fiscal ter 
remetido ao tribunal falsos elementos documentais e de ter omitido as verdadeiras notificações, põe 
em crise a justiça da decisão condenatória, porquanto esta assentou em elementos documentais não 
correspondentes à realidade e que foram administrativamente forjados com vista à prolação de decisão 
condenatória.

9. Como, de resto, resulta claramente do meio de prova que a requerente protesta juntar, o qual 
não foi considerado pelo Tribunal a quo porque a AF, ilegalmente, o omitiu.

10. Compulsando o teor desse documento, bem se vê que o mesmo tem conteúdo divergente 
relativamente aos que a AF fez constar do processo e que o mesmo não cumpre, como se afirmou no 
respectivo recurso, as exigências legais que determinam a validade da coima aplicável, consubstanciando, 
deste modo, um meio de prova inédito para o Tribunal que tem idónea potencialidade aniquiladora dos 
meios de prova que fundaram a condenação da requerente.

11. De facto, face ao teor deste documento, não subsistem quaisquer dúvidas de que a decisão do 
TAF de Leiria teria sido a oposta à que foi proferida.

Termos em que deve, com justiça, julgar -se procedente o pedido de revisão da sentença conde-
natória.

Requer:
1) Nos termos do disposto no artigo 453º do Código Processo Penal, aqui subsidiariamente apli-

cável, que V. Exª determine a notificação da AF para juntar aos autos cópia de todas as notificações 
com os respectivos avisos de recepção que efectuou à requerente.

2) Mais se requer, nos termos conjugados do artigo 454º do C. Processo Penal e 85º, n.º 2 do RGIT, 
que, após a informação de mérito, sejam os autos remetidos para o Tribunal Central Administrativo 
Sul, para decisão.

1.2. O Exmº Representante da Fazenda Pública, notificado nos termos e para os efeitos do art. 81º, 
n.º 2 do RGIT, nada disse.

1.3. Os autos foram presentes ao Magistrado do Ministério Público junto do TAF de Leiria, nos 
termos e para os efeitos do disposto no art. 62º, n.º 2, do Regime Geral das Contra -Ordenações, que 
nada disse.

1.4. Conclusos os autos ao Senhor Juiz do processo, para efeito do disposto no art. 454º do Código 
de Processo Penal, emitiu informação no sentido de que devia ser negada a revisão, com a seguinte 
argumentação:

«A……….., Lda, melhor identificada nos autos, vem requerer a revisão de sentença proferida nos 
autos supra identificados pelo que, para a informação legal (art.454º do CPP) relevam os seguintes:

FACTOS:
1  - No dia 20/12/2006, foi lavrado auto de notícia, dando conta que a arguida não entregou para 

o período de 2005/12, o correspondente Pagamento por Conta, no valor de € 68.811,79;
2  - Instaurado o procedimento contra -ordenacional, foi a arguida notificada nos termos e para 

efeitos do art. 70º do RGIT;
3  - Por despacho de 02/02/2007, foi aplicada coima no montante de € 13.858,70;
4  - O arguido apresentou recurso da decisão de aplicação da coima, argumentando que a mesma 

seria nula, pois não descrevia sumariamente os factos que considerou provados nem as disposições 
legais aplicáveis. Alegou que não é admissível a fixação da matéria factual por remissão para o auto 
de notícia. Alegou, ainda, que a decisão de aplicação da coima também era omissa quanto às circuns-
tâncias que devem contribuir para a fixação da coima;

5  - Em 14/07/2008 procedeu -se ao registo da sentença, que considerou improcedente o pedido 
da recorrente uma vez que julgou que a decisão de aplicação da coima não enfermava de qualquer 
ilegalidade. Não obstante, procedeu à redução da coima “(...) sendo o montante mínimo elevado, as 
circunstâncias referidas no despacho não permitem aplicação de coima superior ao limite mínimo, para 
o qual se reduz a coima (...) termos em que reduzo a coima para o montante mínimo de € 13.762,36, 
improcedendo, no mais todas as conclusões.”

6  - Em 03/11/2009, a recorrente deduz o presente pedido de revisão de sentença, arguindo que:
a) Alguns elementos constantes do processo administrativo são falsos, não correspondendo aos 

elementos que foram notificados ao requerente, os quais não foram apreciados pelo Tribunal e que 
põem em séria e grave dúvida a bondade da decisão condenatória proferida pelo Tribunal;

b) Jamais a requerente foi notificada dos documentos que se incluíram a fls. 9 do processo admi-
nistrativo, excepção feita à notificação prevista no art. 70º do RGIT, sendo esses documentos falsos, 
porquanto não correspondentes à realidade;

c) O meio de prova em causa, que a requerente protesta juntar, não foi considerado pelo Tribunal 
a quo, porquanto a Administração Fiscal ilegalmente o omitiu;

d) No seu entender, face ao teor desse documento, a decisão do TAF de Leiria teria sido a oposta 
à que foi proferida, razão pela qual pede a procedência pedido de revisão da sentença condenatória.
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7  - Por despacho de fls. 84 dos presentes autos, este Tribunal solicitou em 15/10/2010 à re-
corrente para juntar aos autos o documento comprovativo da data em que foi notificada da decisão 
administrativa;

8  - A fls. 86 dos autos, vem a recorrente referir que “(...) a pessoa, eventualmente, portadora do 
documento em causa, o TOC da sociedade, se encontra ausente por período determinado, requerendo-
-se, assim, o prazo adicional de 10 dias para o efeito”, tendo sido tal pedido deferido;

9  - Em 11/02/2011, a fls. 89 dos mesmos autos foi renovado o despacho de fls. 84 e notificado o 
mesmo à recorrente em 18/02/2011;

10  - Em 14/03/2011, a fls. 91, veio a recorrente dizer que “(...) penitenciando -se pelo lapso de 
tempo decorrido, vem dizer que o TOC ainda não disponibilizou o documento em causa, o que se prevê 
em 10 dias, protestando -se, desde já a sua junção (...)”;

11  - Este Tribunal acedeu em aguardar 10 dias, conforme fls. 92 dos autos e exarou despacho a 
fls. 93, solicitando em 15/07/2011 que o Serviço de Finanças demonstrasse nos autos a notificação da 
decisão administrativa da aplicação da coima;

12  - Em 03/08/2011, em cumprimento do solicitado pelo TAF de Leiria, o Serviço de Finanças de 
Almeirim informa que “(...) não existem neste Serviço de Finanças elementos bastantes para execução 
do determinado, porquanto o processo de contra -ordenação foi remetido a este Tribunal, através do 
N/Of. n.º 5655, de 2009/11/27”;

13  - Até ao presente, a recorrente não veio ao processo fazer prova da data em que foi notificado 
da decisão da entidade administrativa de aplicação da coima.

INFORMAÇÃO SOBRE O MÉRITO DO PEDIDO:
O recurso de revisão constitui um meio extraordinário de reapreciação de uma decisão transi-

tada em julgado e tem como fundamento essencial a necessidade de se evitar uma sentença injusta, a 
necessidade de reparar um erro judiciário, de modo a dar primazia à justiça material em detrimento 
de uma justiça formal.

A revisão, admitida no processo civil é também, por maioria de razão, admitida em processo 
penal, pois que este demanda mais vincadamente a verdade material.

Trata -se, pois, de um recurso extraordinário que visa a obtenção de uma nova decisão judicial 
que se substitua, através da repetição do julgamento, a uma outra já transitada em julgado, apoiando-
-se em vícios ligados à organização do processo que conduziu à decisão posta em crise.

Por via dele, vai operar -se não um reexame ou apreciação de anterior julgado, mas antes uma 
nova decisão assente em novo julgamento do jeito, agora com apoio em novos dados de facto (cf Simas 
Santo, Leal Henriques e Borges de Pinho, CPP anotado, 2º vol., pág. 682).

O recurso de revisão versa, pois, e apenas, sobre a questão de facto.
O legislador condicionou a revisão à verificação de certos fundamentos, que taxativamente indica 

(art. 449º do CPP) e, que poderão ser qualquer um dos seguintes:
a) A existência de uma outra sentença transitada em julgado tiver considerado falsos meios de 

prova que tenham sido determinantes para a decisão;
b) A existência de uma outra sentença transitada em julgado tiver dado como provado crime 

cometido por juiz ou jurado e relacionado com o exercício da sua função no processo;
c) Inconciliabilidade entre os factos que fundamentaram a condenação e os dados como provados 

noutra sentença de forma a suscitar graves dúvidas sobre a justiça da condenação;
d) Descoberta de novos factos ou meios de prova que, de per si ou combinados com os que foram 

apreciados no processo, suscitem graves dúvidas sobre a justiça da condenação.
Por sua vez, a Lei 48/2007, de 29 de Agosto, acrescentou três novas situações:
e) A descoberta de que serviram de fundamento à condenação, provas proibidas nos termos dos 

nºs 1 a 3 do artigo 126º;
f) A declaração, pelo Tribunal Constitucional, da inconstitucionalidade com força obrigatória 

geral de norma de conteúdo menos favorável ao arguido que tenha servido de fundamento à conde-
nação; e,

g) A prolação, por uma instância internacional, de sentença vinculativa do Estado Português, 
inconciliável com a condenação ou que suscite graves dúvidas sobre a sua justiça.

Os casos de revisão de sentença estão, pois, expressamente previstos no artigo 449º do Código 
de Processo Penal e, só nos casos e com os fundamentos ali taxativamente enumerados é que pode ter 
lugar aquela revisão.

No presente caso, o fundamento invocado pela recorrente é o da alínea d) do art. 449º do CPP, 
ou seja, a descoberta por parte da recorrente de novos factos ou meios de prova que, combinados com 
o que foram apreciados no processo, suscitam várias dúvidas sobre a justiça da condenação, o que 
permite concluir ser uma questão de facto sujeita aos fundamentos de revisão da sentença.

Contudo, conforme resulta do probatório supra, dado a recorrente ter vindo alegar matéria 
fundamentadora de revisão de sentença, carecia a mesma de vir aos autos provar aquilo que alega, 
dado que, no domínio da prova e como critério geral, temos que aquele que invoca um direito cabe 



3761

fazer a prova, perante o tribunal, dos factos dos quais o mesmo nasça, ou seja, dos que normalmente 
o produzam, o que não logrou fazer, neste caso a recorrente.

De facto, instada por diversas vezes, por este tribunal, a fazer prova da data em que foi notificada 
da decisão administrativa de aplicação da coima, por diversas vezes veio pedir prorrogação do prazo 
para cumprir o solicitado, sem que o tenha feito até à presente data.

Ora, encontrando -se este tribunal detentor dos mesmos elementos, que dispunha aquando da 
prolação da sentença que se pretende ver revista, sem que dos autos sobressaiam factos reveladores 
da pretensão da recorrente, afigura -se -nos que a mesma não poderá proceder nestas circunstâncias, 
contudo,

Superiormente, o Venerando TCA Sul, melhor decidirá.».
1.5. Distribuídos os autos neste Supremo Tribunal, teve vista o Digno Ministério Público, que 

se pronunciou no sentido de que não se mostram reunidos os requisitos de que depende a revisão da 
sentença, pois «Conforme informa a Mmª Juiz, procurou -se durante o processo obter os elementos ora 
postos em causa, o que foi satisfeito através de elementos que foram juntos, vindo a ser proferida na 
sequência a sentença ora posta em causa. Vindo a recorrente invocar a sua falsidade, o que efectuou 
imputa ainda quanto a “alguns elementos constantes do processo administrativo”, não concretiza o 
que deve levar a admitir tal, sendo que à notificação da decisão administrativa que aplicou a coima são 
referentes os elementos que vieram, a propósito, a ser remetidos pela A.F.. A tal também não bastará 
que se alegue ainda terem os mesmos sido forjados

Acresce que quanto à única diligência requerida, junção de todas as notificações efectuadas 
e respectivos avisos de recepção  - incluindo a relativa à dita notificação ter sido efectuada  -, já foi 
anteriormente dada resposta através dos ditos elementos.».

1.6. Colhidos os vistos legais, vêm os autos à conferência para julgamento do pedido de revisão 
de sentença, com vista à respectiva autorização ou negação, por tal competência caber a esta secção 
de Contencioso Tributário nos termos das disposições conjugadas dos arts. 3º, alínea b), do RGIT, 80º, 
n.º 1 do RGCO, arts. 449º e segs. do CPP e art. 26º, alínea h), do ETAF.

2. Dos elementos documentais constantes dos presentes autos bem como do processo de contra-
-ordenação n.º 1945200606021085 que correu termos no Serviço de Finanças de Almeirim contra a 
sociedade A……….., LDA, resulta o seguinte:

1. No dia 20/12/2006, foi lavrado auto de notícia contra a sociedade A………….., LDA, por 
falta de entrega, no período de 2005/12, do correspondente Pagamento por Conta no montante de 
€ 68.811,79;

2. O que levou à instauração de procedimento contra -ordenacional contra essa sociedade, que 
correu termos no Serviço de Finanças de Almeirim sob o n.º 1945200606021085, e onde consta, a 
fls. 2, o auto de notícia;

3. Nesse processo a arguida foi notificada em 22/12/2006 nos termos e para efeitos do art. 70º 
do RGIT;

4. Por decisão proferida nesse processo de contra -ordenação em 2/02/2007, foi aplicada à arguida 
uma coima no montante de € 13.858,70;

5. A fls. 9 desse processo de contra -ordenação consta um “Histórico do Processo de Contra-
-Ordenação”, onde se relata, além do mais, o seguinte: em 22.12.2006 ocorreu a notificação da arguida 
para a defesa; em 29.12.2006 foi confirmada a recepção dessa notificação; em 2.02.2007 ocorreu a 
determinação da coima; em 2.02.2007 ocorreu a notificação de pagamento/ recurso, e em 24.4.2007 
ocorreu notificação de pagamento/recurso.

6. A arguida apresentou recurso judicial dessa decisão de aplicação da coima, pedindo a sua anula-
ção, argumentando que tal decisão seria nula por não descrever sumariamente os factos que considerou 
provados nem as disposições legais aplicáveis, sendo inadmissível a fixação da matéria factual por 
remissão para o auto de notícia, e bem como por omissão quanto às circunstâncias que devem contribuir 
para a fixação da coima;

7. Por sentença proferida nesse recurso judicial proferida no processo que correu termos no TAF de 
Leiria sob o n.º 790/07.0BELRA -A, e já transitada em julgado, foi julgado parcialmente improcedente 
o pedido, por se ter considerado que a decisão administrativa de aplicação da coima não enfermava dos 
vícios que lhe eram imputados, e procedeu -se à redução da coima aplicada à arguida, tendo em conta 
que “(...) sendo o montante mínimo elevado, as circunstâncias referidas no despacho não permitem 
aplicação de coima superior ao limite mínimo, para o qual se reduz a coima (...) termos em que reduzo 
a coima para o montante mínimo de € 13.762,36, improcedendo, no mais todas as conclusões.”.

8. Em 3/11/2009 a arguida deduziu o presente pedido de revisão dessa sentença.
3. Assentes os factos essenciais, vejamos a respectiva disciplina jurídica.
Em causa está um pedido de revisão de sentença transitada em julgado, proferida em recurso 

judicial de decisão de aplicação de coima proferida em processo de contra -ordenação fiscal, sentença 
que julgou improcedente o pedido de anulação dessa decisão administrativa por, alegadamente, não 
descrever sumariamente os factos que considerou provados nem as disposições legais aplicáveis e ser 
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inadmissível a fixação da matéria factual por remissão para o auto de notícia, bem como por omissão 
quanto às circunstâncias que devem contribuir para a fixação da coima. Sentença que, não obstante, 
reduziu a coima aplicada pela administração fiscal, no montante de € 13.858,70, para o montante mí-
nimo € 13.762,36.

Tal pedido de revisão vem deduzido ao abrigo do disposto no art. 449º, n.º 1, alínea d), do Código 
de Processo Penal (CPP), aplicável ao processo contra -ordenacional por força do disposto no art. 80º 
do RGCO e do art. 3º, alínea b), do RGIT, por, alegadamente, a arguida/Requerente ter descoberto que 
alguns elementos constantes desse processo de contra -ordenação não correspondiam aos elementos que 
lhe foram notificados, sendo, por isso, falsos, e que, por via disso, não foram invocados e apreciados 
pelo tribunal no recurso onde foi proferida a decisão judicial, elementos que porão em séria e grave 
dúvida a bondade dessa decisão.

Trata -se de um recurso extraordinário de revisão que, como é própria da sua natureza, é interposto 
de decisão transitada em julgado e que, representando uma possibilidade limitada de revisão de senten-
ças penais, se encontra fortemente condicionada, já que constitui uma solução de compromisso entre 
o interesse de dotar o acto jurisdicional de firmeza e segurança e o interesse de que não prevaleçam as 
sentenças que contradigam ostensivamente a verdade e, através dela, a justiça. Por isso, a revisão de 
sentença transitada em julgado não pode ser concedida senão em situações devidamente clausuladas, 
pelas quais se evidencie (ou pelo menos se indicie com uma probabilidade muito séria) a injustiça da 
condenação, dando origem, não a uma reapreciação do anterior julgado, mas a um novo julgamento 
da causa (art. 449º, n.º 1, do CPP).

Tais condições de admissibilidade do recurso de revisão encontram -se enunciados nos arts. 449º 
do CPP, admitindo -se a revisão unicamente com os seguintes fundamentos:

− Falsidade dos meios de prova: falsidade reconhecidos por sentença transitada, de meios de prova 
que tenham sido determinantes para a decisão a rever [art. 449º, n.º 1, alínea a)];

− Sentença injusta: crime cometido por juiz ou jurado, reconhecido em sentença transitada rela-
cionado com o exercício de funções no processo [art. 449º, n.º 1, alínea b)];

− Inconciabilidade de decisões: entre os factos que fundamentam a condenação e os dados como 
provados em outra decisão, de forma a suscitar dúvidas graves sobre a justiça da condenação [art. 449º, 
n.º 1, alínea c)];

− Descoberta de novos factos ou meios de prova, confrontados com os que foram apreciados no 
processo, suscitem dúvidas sobre a justiça da condenação [art. 449º, n.º 1, alínea d)];

− Descoberta de que serviram de fundamento à condenação provas proibidas nos termos dos nºs 1 
a 3 do art. 126º [art. 449º, n.º 1, alínea e)];

− Declaração, pelo Tribunal Constitucional, a inconstitucionalidade com força obrigatória geral 
de norma de conteúdo menos favorável ao arguido que tenha servido de fundamento à condenação 
[art. 449º, n.º 1, alínea f)];

− Prolação, por uma instância internacional, de sentença vinculativa do Estado Português, incon-
ciliável com a condenação ou que suscite graves dúvidas sobre a sua justiça [art. 449º, n.º 1, alínea g)].

No caso vertente, o recurso de revisão funda -se exclusivamente na “descoberta de novos factos 
ou meios de prova, confrontados com os que foram apreciados no processo, suscitem dúvidas sobre a 
justiça da condenação”  - art. 44º, n.º 1, alínea d)  -, traduzido na invocação do seguinte:

 - que apesar de a fls. 9 do processo de contra -ordenação constar que a notificação da arguida para 
defesa ocorreu em 22.12.2006, que a confirmação da recepção dessa notificação ocorreu em 29.12.2006, 
que o acto de fixação da coima ocorreu em 2.2.2007, que a notificação de pagamento/recurso ocorreu 
em 2.2.2007 e em 24.4.2007, o certo é que só corresponde à realidade a notificação para defesa ocor-
rida em 22.12.2006, pois «Jamais a requerente foi notificada dos documentos que se incluíram a fls. 9 
do processo administrativo, excepção feita à notificação prevista no art. 70º do RGIT, sendo esses 
documentos falsos, porquanto não correspondentes à realidade», razão por que conclui que «Alguns 
elementos constantes do processo administrativo são falsos, não correspondendo aos elementos que 
foram notificados ao requerente, os quais não foram apreciados pelo Tribunal e que põem em séria e 
grave dúvida a bondade da decisão condenatória proferida pelo Tribunal».

A Requerente protestou juntar prova documental do que alega, afirmando que «face ao teor desse 
documento, a decisão do TAF de Leiria teria sido a oposta à que foi proferida, razão pela qual pede 
a procedência pedido de revisão da sentença condenatória», pois que compulsado o teor desse docu-
mento logo se verá que «o mesmo tem conteúdo divergente relativamente aos que a AF fez constar do 
processo e que o mesmo não cumpre, como se afirmou no respectivo recurso, as exigências legais que 
determinam a validade da coima aplicável, consubstanciando, deste modo, um meio de prova inédito 
para o Tribunal que tem idónea potencialidade aniquiladora dos meios de prova que fundaram a 
condenação da requerente.».

Todavia, nenhum meio de prova foi junto pela Requerente, pese embora o pedido de revisão tenha 
sido instaurado em 3 de Novembro de 2009, tendo permanecido no TAF de Leiria até 3 de Abril de 
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2012 (data em que foi remetido ao TCAS, que se declarou incompetente para conhecimento do pedido 
de revisão por decisão prolatada em 12 de Março de 2013).

Conforme relata o Mmº Juiz do TAF de Leiria, na informação que prestou em 18/11/2012 ao abrigo 
do disposto no art. 454º do CPP, apesar de o tribunal ter, por diversas vezes, solicitado à Requerente que 
juntasse aos autos o documento comprovativo da data em que foi notificada da decisão administrativa, 
ela jamais o fez. Aliás, não juntou qualquer documento que permita concluir que os elementos que a 
administração tributária fez constar do processo não correspondem à realidade, designadamente que a 
decisão de aplicação da coima diverge da que consta do processo, ou outro elemento com potencialidade 
aniquiladora dos meios de prova que fundaram a condenação na coima mínima de € 13.762,36 pela 
falta de entrega, no período de 2005/12, do pagamento por conta no montante de € 68.811,79.

Além do mais, a Requerente não concretiza em que medida o que alega postula a injustiça da 
sentença revidenda a que o art. 449º faz apelo na alínea d) do n.º 1, e também nós não vislumbramos 
como é que o eventual facto de não ter sido notificada nos termos que constam do “Histórico do Pro-
cesso de Contra -Ordenação” exarado na aludida fls. 9 (onde consta que a recepção da notificação para 
defesa ocorreu em 29.12.2006, que o acto de fixação da coima ocorreu em 2.2.2007, que a notificação 
de pagamento/recurso ocorreu em 2.2.2007 e em 24.4.2007) pode suscitar dúvidas sobre a justiça da 
condenação, até porque essa eventual falta de notificação não a impediu de atempadamente recorrer 
da decisão administrativa que lhe aplicou a coima e de ver esse recurso apreciado pelo tribunal. Razão 
por que não há necessidade de proceder à requerida notificação da AF para juntar aos autos cópia de 
todas as notificações com os respectivos avisos de recepção que efectuou à Requerente.

Termos em que não é de autorizar a revisão.
4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em não autorizar a revisão.
Custas pela Requerente, fixando -se a taxa de justiça, de acordo com os arts. 8º, n.º 5 e 13º, n.º 1, 

e Tabela III do Regulamento das Custas Processuais, em 3 UC.

Lisboa, 2 de Outubro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 2 de Outubro de 2013.
Processo n.º 971/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. Notificada do teor do Acórdão proferido por este STA em 10.07.2013 (fls. 344/376), a Recorrente 

veio, ao abrigo do disposto nos artº.s 668.º, nºs 1, alínea d), e 4, 716º, 203º, n.º 1, 205, n.º 1, todos do 
CPC, aplicáveis ex vi art. 2.º, alínea e) do CPPT e art. 125.º, do CPPT, arguir a nulidade do acórdão, 
imputando -lhe os seguintes vícios:

a) Nulidade decorrente da violação do princípio do contraditório;
b) Violação da competência deste STA em razão da hierarquia por ter apreciado matéria de facto nova;
c) Nulidade por omissão de pronúncia;
d) Inconstitucionalidade.
II. Como é do conhecimento das partes e deste STA foram interpostos dezenas de recursos pela 

recorrente versando a mesma questão.
Este STA deu resposta negativa a todos os recursos e seguiu a doutrina defendida no Acórdão de 

23 de abril passado, proferido no Processo n.º 29/13.
Assim sendo, a resposta a dar agora à arguição das nulidades suscitadas tem de ter por base aquele 

acórdão.
A estas nulidades se respondeu já, entre outros, no processo 01503/12 que aqui seguiremos de 

perto ou transcreveremos na parte em que interessar.
Assim:
II.1. Nulidade decorrente da violação do princípio do contraditório e incompetência do STA 

em razão da hierarquia.
Constitui jurisprudência deste Supremo Tribunal, expressa, entre outros, no Acórdão do STA, de 

29 de outubro de 2008, proferido no recurso n.º 0556/08, de que “[n]ão existe a nulidade decorrente 
da preterição do contraditório se o Tribunal decidir uma questão suscitada nas contra -alegações do 
recorrido [...] se tiver sido dado cumprimento ao disposto no art. 229 -A do Código de Processo Civil 
(notificação das contra -alegações ao Requerente)”.
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Ora, no caso em apreço, tal como é salientado pelo Recorrido, “resulta claramente dos Autos, o 
IVV notificou sempre a Requerente das peças apresentadas, inclusivamente das suas contra -alegações 
de recurso”.

Assim, a recorrente poderia ter perfeitamente ter respondido a tal matéria caso a julgasse relevante 
para sua defesa, sem necessidade de notificação expressa para o efeito.

De todo o modo, essa matéria está consignada em legislação comunitária e nacional, pelo que o 
STA poderia apreciá -la, pelo menos para afastar a argumentação genérica da recorrente da necessidade 
de notificação dos auxílios de Estado. Quer dizer, se nem todos os auxílios carecem de notificação, 
nada impede que o tribunal aprecie os respetivos requisitos à luz do direito nacional e comunitário. 
Ou, por outras palavras, podendo haver auxílios com obrigatoriedade de notificação e outros sem essa 
obrigatoriedade, cabia até à recorrente alegar e provar fundamentos para essa notificação, o que não 
fez. Por isso, limitando -se este STA a interpretar as normas e não a aditar novos factos, não se pode 
falar em incompetência em razão da hierarquia.

De qualquer forma, como se escreveu no acórdão acima citado, proferido no Processo n.º 01503/12, 
o STA não fez assentar o seu julgamento na circunstância de a medida de auxílio em questão respeitar 
o limiar de minimis nem tão pouco na suposta aceitação por parte da Comissão da argumentação do 
Estado português sobre o cumprimento daquele limiar.

Com efeito, no Acórdão de 23 de abril de 2013, proc n.º 29/2013, para o qual o acórdão ora 
recorrido remete, diz -se claramente que ainda que não se entendesse que no caso não havia lugar à 
obrigação de notificação, tal não implicaria necessariamente que houvesse razões para anulação da 
taxa de promoção do vinho, por força do princípio da proporcionalidade.

II.2. Nulidade por omissão de pronúncia.
Nesta parte iremos seguir o que ficou escrito no Processo n.º 1503/12, já que as situações são 

idênticas.
“A nulidade do acórdão por omissão, prevista no art.º 125.º do Código de Procedimento e de Pro-

cesso Tributário, está diretamente relacionada com o comando fixado n.º 2 do artigo 660.º do Código de 
Processo Civil, segundo o qual «o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido 
à sua apreciação, excetuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras».

Constitui jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal, vazada entre outros, no Acórdão de 
9 de maio de 2012, proc n.º 245/11, que a omissão de pronúncia só existe “quando o tribunal deixe, 
em absoluto, de apreciar e decidir as questões que lhe são colocadas pelas partes, isto é, os problemas 
concretos que haja sido chamado a resolver, e não quando deixe de apreciar razões, argumentos, ra-
ciocínios, considerações, teses ou doutrinas invocadas pelas partes em sustentação do seu ponto de 
vista quanto à apreciação e decisão das questões colocadas.

O que significa que, como a doutrina e a jurisprudência têm repetidamente explicado, “questões” 
não se confundem com argumentos ou razões. Por isso, quando as partes colocam ao tribunal determi-
nada questão, socorrendo -se a cada passo de várias razões ou fundamentos para fazer valor valer o seu 
ponto de vista, o que importa é que o tribunal decida a questão colocada, não lhe incumbindo apreciar 
todos os fundamentos, argumentos ou razões em que elas se apoiam para sustentar a sua pretensão.

A este propósito diz a Recorrente que o acórdão reclamado procedeu à aplicação do Regulamento 
(CE) n.º 1998/2006, da Comissão, que disciplina os auxílios de minimis, mas que não analisou nem 
aplicou o n.º 4 do artigo 2.º do referido Regulamento, que contraria a decisão acolhida no mesmo.

Mais uma vez, resulta patente da argumentação da Recorrente que não existe qualquer omissão de 
pronúncia, mais sim discordância com o sentido da solução acolhida por este Supremo Tribunal que, 
segundo a sua ótica, está em contradição como o referido preceito.

Em suma, também não ocorre a nulidade do acórdão, por omissão de pronúncia”.
Acrescentaremos, no entanto que, de qualquer forma, a falta de pronúncia como a recorrente 

refere conduziria a erro de julgamento e não vício de omissão de pronúncia, uma vez que o tribunal se 
pronunciou sobre a questão. Saber se bem ou mal constituiria então erro de julgamento.

II.3. Da inconstitucionalidade
Também aqui e porque a questão é idêntica e merece a mesma resposta, seguiremos o Processo 

citado, no qual ficou escrito o seguinte:
“Finalmente, alega a Recorrente que se verifica uma inconstitucionalidade decorrente: (i) da omis-

são do dever de reenvio prevista no parágrafo 3 do artigo 267.º do Tratado de Funcionamento União 
Europeia; (ii) por não aplicar aos presentes autos a norma ínsita no n.º 4 do artigo 2.º do mencionado 
Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, verifica -se, igualmente, uma infração ao artigo 8.º da 
Constituição da República.

Como bem argumenta o recorrido, “«[a] inconstitucionalidade material é o vício que afeta as 
normas ordinárias que infrinjam o disposto na Constituição e os princípios nela consignados, incluindo 
a interpretação que a tal conduza, pelo que não faz qualquer sentido jurídico a afirmação de que um 
acórdão é inconstitucional» — cfr. fr Acórdão do STJ, de 16 de outubro de 2003, proferido no recurso 
n.º 03B1371”.
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Por outro lado, “(…) o reenvio prejudicial só será obrigatório, designadamente se a questão for 
pertinente ou relevante para a decisão da causa, competindo ao juiz nacional apreciar, tendo em conta 
as particularidades de cada processo, quer a necessidade de uma decisão prejudicial, quer a pertinência 
das questões a submeter — neste sentido, veja -se a decisão do próprio TJ (atual TU) de 6 de outubro 
de 1982, Cilfit e outros (proc. C -283/81) e, a título nacional, vide, por todos, o recente aresto deste STA 
de 21 de novembro de 2012, proferido no recurso n.º 0222/12”.

Neste último acórdão deste Supremo Tribunal, acolhendo a jurisprudência do próprio TJ (1), diz -se 
que a mesma vai no sentido de que “os órgãos jurisdicionais nacionais referidos são obrigados a cumprir 
o seu dever de reenvio a menos que concluam que a questão não é pertinente ou que a disposição do 
direito da União em causa foi objeto de uma interpretação por parte do Tribunal de Justiça ou que a 
correta aplicação do direito da União se impõe com tal evidência que não dá lugar a qualquer dúvida 
razoável, devendo a verificação desta hipótese ser avaliada em função das características do direito 
da União, das dificuldades particulares de que a sua interpretação se reveste e do risco de surgirem 
divergências jurisprudenciais no interior da União” (2).

Por conseguinte, à luz da citada jurisprudência, o reenvio só será obrigatório, designadamente se 
a questão for pertinente ou relevante para a decisão da causa, competindo ao juiz nacional, “a quem foi 
submetido o litígio e que deve assumir a responsabilidade pela decisão jurisdicional a tomar, apreciar, 
tendo em conta as especificidades de cada processo, tanto a necessidade de uma decisão prejudicial para 
poder proferir a sua decisão como a pertinência das questões que submete ao Tribunal de Justiça”. (3)

Neste sentido, também segundo JÓNATAS MACHADO (4) “o reenvio não é um recurso ou uma 
faculdade processual das partes do processo principal (...). O reenvio integra uma competência exclu-
siva de natureza jurisdicional. (...) O facto de uma das partes suscitar uma questão de interpretação ou 
validade de um ato da UE não significa que haja lugar a reenvio prejudicial.

“(…)”.
E, mais adiante, o mesmo Autor pondera que “O reenvio prejudicial para o TJUE é, em princípio, 

facultativo, dependendo exclusivamente de decisão discricionária do tribunal nacional. No entanto, casos 
há de reenvio obrigatório”, sendo que pressuposto importante que vale independentemente de se tratar 
de reenvio facultativo ou obrigatório “prende -se com a relevância da questão. Nos termos do art. 267º 
do TFUE, compete ao juiz nacional, a quem o litígio haja sido submetido, apreciar a necessidade de 
uma decisão prejudicial para a prolação de uma decisão final e decidir sobre a pertinência das questões 
que submete ao TJUE. A questão deve ser suficientemente relevante para o desfecho do caso concreto 
para justificar o reenvio (...)”.

Em suma, no caso dos autos, o acórdão recorrido, ao concluir pela desnecessidade do reenvio 
limitou -se a fazer uso da discricionariedade que lhe é própria na matéria, em conformidade com a 
jurisprudência do TJ e da doutrina.

Não procede, pois, a invocada nulidade do acórdão por inconstitucionalidade.
III. Nestes termos e pelo exposto, acorda -se em indeferir a arguição de nulidade do acórdão.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 2 de outubro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Ascensão Lopes.

(1) Cfr., entre outros, os Acórdãos de: 4 de novembro de 1997, Parfums Christian Dior, C -337/95; de 4 de junho de 
2002, Lyckeskog, C -99/00; de 15 de setembro de 2005, Intermodal Transports, C -495/03.

(2) Cfr. MARIA EUGÉNIA M. N. RIBEIRO, ob cit., p. 964 e Acórdão do TJ de 6 de outubro de 1982, Cilfit e outros, 
C -283/81.

(3) Cfr. MARIA EUGÉNIA M.N.RIBEIRO, ob cit., p. 965.
(4) Cfr. Direito da União Europeia, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 577. 

 Acórdão de 2 de Outubro de 2013.

Assunto:

Empreendimento turístico. Benefícios fiscais.

Sumário:

De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Janeiro de 2013 em julgamento ampliado, 
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nos termos do disposto no artigo 148.º do CPTA, no processo n.º 968/12, e que 
deu origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, a aquisição 
de unidades de alojamento num empreendimento turístico, ainda que integradas 
no empreendimento em causa e, por isso, afectas à exploração turística, não pode 
beneficiar das isenções consagradas no artigo 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83.

Processo n.º 1045/13 -30.
Recorrentes: A… e outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de impugnação judicial com o 
n.º 207/12.8BELLE

1. RELATÓRIO
1.1 A……………… e B………………. (a seguir Impugnantes ou Recorrentes) recorrem para 

este Supremo Tribunal Administrativo da sentença do Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé 
que julgou improcedente a impugnação judicial por eles deduzida contra as liquidações de Imposto 
Municipal sobre a Transmissão de Bens Imóveis (IMT) e de Imposto de Selo (IS) – Verba 1.1 e na qual 
pediram a anulação desses actos, sustentando, em síntese, que a aquisição que lhes deu origem beneficia 
de isenção de IMT e redução de IS por se integrar na previsão do art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, 
de 5 de Dezembro, aquisição de «fracções autónomas com destino à instalação de empreendimentos 
qualificados de utilidade turística».

1.2 O recurso foi admitido, para subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente 
devolutivo.

1.3 Os Recorrentes apresentaram a alegação de recurso, que resumiram em conclusões do seguinte 
teor:

«
1 - Tratando -se da primeira aquisição de uma fracção integrante de um empreendimento turístico, 

feita com a opção deliberada de afectar o bem à exploração turística (como resulta claramente de o 
contrato de cedência de exploração ter sido assinado ainda antes da escritura pública de compra e venda), 
e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a essa aquisição os benefícios 
fiscais previstos no artigo 20.º do DL 423/83 – isenção de IMT e redução de 4/5 de Imposto do Selo.

2 - A posição do Douto Tribunal na sentença ora recorrida, parece, com a devida vénia, resultar 
da desconsideração da nova realidade jurídica constituída pelo aldeamento turístico, em que se veri-
fica, ao contrário de anteriores situações de aplicação destes benefícios, e para além do promotor, uma 
pluralidade de proprietários que adquiriram as suas fracções antes da entrada em funcionamento do 
empreendimento e em que todos exercem, através das unidades de alojamento de que são proprietários, 
uma actividade turística.

3 - O conceito de instalação, em torno do qual gira toda a questão em apreciação, deve, desta 
forma, ser interpretado de forma dinâmica, e, muito em particular, com consideração dessas novas 
realidades jurídico económicas.

Nestes termos e nos demais de Direito e com o sempre mui Douto Suprimento deste Venerando 
Tribunal deve ser dado provimento ao presente Recurso, anulando -se a Douta Sentença recorrida, 
por ilegal com as demais consequências legais, nomeadamente a anulação da liquidação de IMT, IS 
e juros compensatórios».

1.4 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.5 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público 

e o Procurador -Geral Adjunto, que identificou a questão decidenda como sendo a da «interpretação do 
inciso com destino à instalação de empreendimentos qualificados de utilidade turística integrante da 
previsão da norma constante do art. 20.º n.º 1 DL n.º 423/83, de 5 Dezembro, enquanto pressuposto 
da isenção de IMT e da redução do Imposto de Selo para um quinto, na aquisição de prédios ou de 
fracções autónomas», emitiu parecer no sentido de que o recurso não merece provimento. Isto, com a 
seguinte fundamentação:

«1. A norma controvertida deve ser interpretada com um duplo sentido segundo o qual:
- a aquisição dos prédios ou fracções autónomas deve ser prévia à instalação do empreendimento 

de utilidade turística;
- a instalação do empreendimento turístico precede necessariamente o seu início de funcionamento.
Argumentário:
1.º O elemento teleológico da concessão do benefício fiscal, consistente na promoção do investi-

mento dirigido à criação de empreendimentos turísticos novos, à remodelação, beneficiação, reequi-
pamento ou aumento substancial da capacidade dos empreendimentos existentes; e não na promoção 
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da aquisição de fracções integradas em empreendimentos já instalados (art. 7.º DL n.º 423/83, de 5 
Dezembro);

2.º O DL n.º 167/97, de 4 Julho considerava instalação de empreendimentos urbanísticos o 
licenciamento da construção e ou da utilização de edifícios destinados ao funcionamento daqueles 
empreendimentos (art. 9.º);

3.º O DL n.º 55/2002, 11 Março fez recuar a data da instalação ao (início do) processo de li-
cenciamento ou de autorização para a realização de operações urbanísticas relativas à construção e 
ou utilização de edifícios ou fracções destinadas ao funcionamento daqueles empreendimentos (nova 
redacção conferida ao art. 9.º DL n.º 167/97, 4 Julho);

4.º O DL n.º 39/2008, 7 Março (novo regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento 
dos empreendimentos turísticos) revogou os diplomas indicados na alínea precedente sem estabelecer 
um conceito normativo de instalação de empreendimento turístico;

5.º O elemento histórico e o elemento sistemático do diploma apontam inequivocamente no sen-
tido da distinção em progressão cronológica das fases de instalação e de funcionamento e exploração.

2. A questão decidenda foi apreciada no recente acórdão STA -SCT, de 23 Janeiro 2013, processo 
n.º 968/12 proferido em julgamento ampliado (art. 148.º CPTA), com fundamentação que merece o 
sufrágio do Ministério Público e justifica a transcrição do sumário publicado no Diário da República 
n.º 44 -Série 1, de 4 Março 2013:

O conceito de instalação, para efeitos dos benefícios a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º do Decreto-
-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, reporta -se à aquisição de prédios (ou de fracções autónomas) para 
construção de empreendimentos turísticos, depois de devidamente licenciadas as respectivas operações 
urbanísticas, visando beneficiar as empresas que se dedicam à actividade de promoção/criação dos 
mesmos e não os adquirentes de fracções autónomas em empreendimentos turísticos construídos/ins-
talados em regime de propriedade horizontal uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não 
com a «instalação»

A doutrina do acórdão proferido pela formação ampliada foi, posteriormente, reiterada nos acór-
dãos STA -SCT 23.01.2013 processo n.º 1069/12; 30.01.2013 processo n.º 999/12; 30.01.2013 processo 
n.º 972/12; 30.01.2013 processo n.º 1003/12; 30.04.2013 processo n.º 973/12.

3. Aplicação da doutrina do acórdão proferido pela formação ampliada ao caso concreto:
A aquisição pelos recorrentes em 26 Janeiro 2011 da fracção autónoma com transmissão sujeita 

à incidência de IMT e de Imposto de Selo foi posterior à instalação do empreendimento turístico onde 
aquela se situava, o qual dispunha de:

- título constitutivo de empreendimento turístico com propriedade horizontal aprovado pelo Ins-
tituto do Turismo, IP em 20 Julho 2010 e 24 Setembro 2010;

- alvará de utilização para apartamentos turísticos de quatro estrelas emitido pela C.M. Vila do 
Bispo em 19 Julho 2010;

- estatuto de utilidade turística atribuído por despacho do Secretário de Estado do Turismo publi-
cado no Diário da República, II Série, de 31 Dezembro 2010».

1.6 Colheram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.7 A questão suscitada pelos Recorrentes é a de saber se a aquisição pelos ora recorridos, efec-

tuada em 2010, de uma fracção autónoma que constitui unidade de alojamento do aldeamento turístico 
“C……………..” e que integra um empreendimento turístico a que foi reconhecido o estatuto de 
utilidade turística, se destinou ainda à instalação desse empreendimento ou se integra, pelo menos, no 
processo de concretização dessa instalação, ou se, pelo contrário, o empreendimento já se encontrava 
instalado à data da aquisição. Dito de outro modo, importa indagar se a primeira aquisição de imóvel 
integrado em empreendimento a que foi atribuída utilidade turística ainda integra a fase de instalação 
do empreendimento.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida o julgamento da matéria de facto foi efectuado nos seguintes termos:
«
1. Em 19 de Julho de 2010, a Câmara Municipal de Vila do Bispo emitiu o alvará de utilização 

n.º 152/2010, relativo ao “Aldeamento Turístico C……………….”, onde consta a utilização “aparta-
mentos turísticos de quatro estrelas”.

2. Nos dias 20 de Julho e 24 de Setembro de 2010, o Instituto do Turismo, IP, aprovou o título 
constitutivo do empreendimento turístico com propriedade horizontal designado “Aldeamento Turístico 
C………………….”.

3. Em 31 de Dezembro de 2010, na 2.ª Série do Diário da República, foi publicado o Despacho 
do Secretário de Estado do Turismo n.º 19.364/2010 no qual, além do mais, foi decidido “1 – Atribuir 
utilidade turística a título definitivo ao Aldeamento Turístico C…………………….” e “2 – Fixar a 
validade da utilidade turística em sete anos (...) ou seja, até 19 de Julho de 2017”.
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4. No dia 26 de Janeiro de 2012, A………………… e B…………………, adquiriram a fracção 
autónoma designada pela letra N, destinada a alojamento turístico, que faz parte do Aldeamento Tu-
rístico C………………..

5. Os Impugnantes celebraram com D……………….., SA, na qualidade de entidade exploradora 
do aldeamento turístico “C………………..”, um acordo designado “Contrato de Arrendamento para 
Exploração Turística” relativo à fracção autónoma identificada em 4.

6. No dia 11 de Janeiro de 2011, foram apresentadas as declarações Modelo 1 n.º 2011/8855 e 
2011/8829 para liquidação de IMT e respectivo imposto de Selo Verba 1.1., referente àquela aquisição 
do direito de propriedade plena da fracção autónoma N do Aldeamento Turístico C…………………., 
na proporção de 50% para cada Impugnante.

7. Com base em cada uma destas declarações foram emitidas – actos impugnados – as liquida-
ções adicionais de IMT e IS que foram notificadas ao Impugnante respectivo nos seguintes termos: 
“Fica por este meio notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura do aviso 
de recepção, solicitar guias neste Serviço de Finanças para pagamento do valor total de € 17.850,00, 
sendo € 16.250,00 referente a Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), 
e € 1.600,00 de Imposto de Selo, devido pelo facto de ter sido indevidamente reconhecida a isenção 
do IMT e 80% do Imposto de Selo, nos termos do artigo 20.º do DL n.º 423/83, de 5 de Dezembro, 
por se verificar que não estão reunidos os pressupostos para aplicação da isenção prevista no referido 
diploma legal (...)”».

2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A questão que se suscita no presente processo tem vindo a ser decidida de modo uniforme por 

este Supremo Tribunal Administrativo, na sequência do julgamento ampliado com a intervenção de 
todos os juízes desta Secção de Contencioso Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art.º 148.º 
do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), no processo n.º 968/12, e que deu ori-
gem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, de 23 de Janeiro de 2013, publicado na 
1.ª Série do Diário da República, de 4 de Março de 2013 (http://dre.pt/pdfgratis/2013/03/04400.pdf), 
págs. 1197 a 1217 (1).

Foi nesse acórdão, cuja fundamentação o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé adop-
tou, que se louvou a sentença recorrida.

No processo em que foi proferido o mencionado acórdão estava em causa indagar, tal como nos 
presentes autos, da ilegalidade dos actos de liquidação de IMT e de Imposto de Selo respeitantes à 
aquisição de uma fracção autónoma que faz parte de um aldeamento turístico, ou seja, se a mesma reúne 
todas as condições legais para beneficiar da isenção de IMT e de redução de imposto de selo previstos 
no art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, dada a utilidade turística reconhecida àquele 
aldeamento pelo Senhor Secretário de Estado do Turismo.

A sentença entendeu que não, pois não se verifica «o primeiro requisito cumulativo previsto naquele 
normativo – aquisição de fracção autónoma com destino à instalação de empreendimentos qualificados 
de utilidade turística –, uma vez que o empreendimento já se encontrava licenciado e apto a funcionar 
e os Impugnantes actuaram como consumidores finais de um produto turístico posto no mercado pelo 
promotor, que não como co -financiadores na construção do empreendimento, de modo que a aquisição 
da fracção já não integrou a fase de instalação do empreendimento, mas a da sua exploração».

Os Recorrentes continuam a sustentar que, tratando -se da primeira aquisição de uma fracção in-
tegrante de um empreendimento turístico, feita com a opção deliberada de afectar o bem à exploração 
turística e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a essa aquisição os 
benefícios fiscais previstos no citado art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83 (isenção de IMT e redução de 
4/5 de Imposto do Selo).

Ou seja, o que importa determinar é se a primeira aquisição de imóvel integrado em empreendi-
mento a que foi atribuída utilidade turística se destinou ainda à instalação desse empreendimento ou 
se integra, pelo menos, no processo de concretização dessa instalação, ou se, pelo contrário, o empre-
endimento já se encontrava instalado à data dessas aquisições.

2.2.2 DO CONCEITO DE INSTALAÇÃO PARA EFEITOS DOS BENEFÍCIOS A QUE SE RE-
FERE O art. 20.º DO DECRETO -LEI n.º 423/83, DE 5 DE 5 DE DEZEMBRO

Como deixámos já dito, a questão foi apreciada e decidida no referido acórdão de 23 de Janeiro 
de 2013, em julgamento ampliado com a intervenção de todos os juízes desta Secção de Contencioso 
Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art. 148.º do CPTA, o qual, por decisão tomada pela 
maioria dos Juízes Conselheiros em exercício na Secção, uniformizou a jurisprudência nos seguintes 
termos:

«O conceito de «instalação», para efeitos dos benefícios a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º, 
do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, reporta -se à aquisição de prédios (ou de fracções 
autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois de devidamente licenciadas as 
respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que se dedicam à actividade de 
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promoção/criação dos mesmos e não os adquirentes de fracções autónomas em empreendimentos cons-
truídos/instalados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» 
e não com a «instalação»».

Como tem vindo a ser afirmado por este Supremo Tribunal Administrativo em ulteriores acórdãos 
em que a mesma questão se colocou, «tendo em conta a suprema importância da uniformidade da 
jurisprudência no âmbito interno dos tribunais, sobretudo em face da segurança e da estabilidade das 
relações jurídicas a que o direito deve ambicionar e aceder, e que encontra consagração no art. 8.º, n.º 3 
do Código Civil – ao impor ao julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento 
análogo, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito – cumpre -nos aderir a essa 
orientação jurisprudencial e aos fundamentos em que se estriba o referido acórdão, vertidos, de forma 
abreviada mas elucidativa, no respectivo sumário». Sumário que é do seguinte teor:

«I – Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos a que 
as mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das 
leis”, sendo que “Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos 
de direito, devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro 
decorrer directamente da lei” (art. 11.º, n.ºs 1 e 2, da LGT).

II – No âmbito do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendi-
mentos turísticos, estabelecido no Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, o conceito de instalação de 
um empreendimento turístico compreende o conjunto de actos jurídicos e os trâmites necessários ao 
licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme 
o caso) das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem 
como a obtenção dos títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística 
(cfr. Capítulo IV, arts. 23.º ss).

III – Quando o legislador utiliza a expressão aquisição de prédios ou de fracções autónomas com 
destino à «instalação», para efeitos do benefício a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º, do Decreto -Lei 
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, não pode deixar de entender -se como referindo -se precisamente à aqui-
sição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois 
de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que 
se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos.

IV – Este conceito de «instalação» é o que se mostra adequado a todo o tipo de empreendimentos 
turísticos e não é posto em causa pelo facto de os empreendimentos poderem ser construídos/insta-
lados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a 
«instalação».

V – Nos empreendimentos turístico constituídos em propriedade plural (que compreendem lotes e 
ou fracções autónomas de um ou mais edifícios, nos termos do disposto no art. 52.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março), destacam -se dois procedimentos distintos, ainda que possam ocorrer 
em simultâneo: um relativo à prática das operações necessárias a instalar o empreendimento; outro, 
relativo às operações necessária a pô -lo em funcionamento e a explorá -lo, sendo que a venda das 
unidades projectadas ou construídas faz necessariamente parte do segundo.

VI – O legislador pretendeu impulsionar a actividade turística prevendo a isenção/redução de 
pagamento de Sisa/Selo, para os promotores que pretendam construir/criar estabelecimentos (ou re-
adaptar e remodelar fracções existentes) e não quando se trate da mera a aquisição de fracções (ou 
unidades de alojamento) integradas nos empreendimentos e destinadas à exploração, ainda que sejam 
adquiridas em data anterior à própria instalação/licenciamento do empreendimento.

VII – Quem adquire as fracções não se torna um co -financiador do empreendimento, com a 
responsabilidade da respectiva instalação, uma vez que está a adquirir um produto turístico que foi 
posto no mercado pelo promotor, seja a aquisição feita em planta ou depois de instalado o empreen-
dimento, como um qualquer consumidor final, tanto mais que as fracções podem ser adquiridas para 
seu uso exclusivo e sem qualquer limite temporal (no caso de empreendimentos turísticos constituídos 
em propriedade plural).

VIII – Não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas destinados à cons-
trução/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de alojamento por 
consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se encontrem afectas 
à exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no art. 20.º, n.º 1, do 
Decreto -Lei n.º 423/83.

IX – Este resultado interpretativo é o que resulta do elemento histórico, racional/teleológico e 
também literal das normas jurídicas em causa.

X – “Os benefícios fiscais são medidas de carácter excepcional instituídas para tutela de inte-
resses públicos extrafiscais relevantes e que sejam superiores aos da própria tributação que impedem 
(artigo 2.º/1 do EBF) (…)” e embora admitindo a interpretação extensiva (artigo 10.º do EBF), não 
pode ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo 
de correspondência, ainda que imperfeitamente expresso (artigo 9.º/2 do C. Civil), para além de que 
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porque representam uma derrogação da regra da igualdade e do princípio da capacidade contribu-
tiva que fundamenta materialmente os impostos, os benefícios fiscais devem ser justificados por um 
interesse público relevante».

Os Recorrentes não trazem ao processo novas razões, alegando, em síntese, por um lado, que o 
julgador devia ter seguido os objectivos constantes da introdução do Decreto -Lei n.º 423/83 e fazer 
uma interpretação mais actualizada dos princípios dele constantes, o que conduziria a uma decisão de 
sentido oposto àquela a que chegou e, por outro lado, alegam que a sentença recorrida e o acórdão em 
que a mesma se baseia enfermam de enorme confusão conceptual entre os conceitos de exploração e 
instalação, por os decisores não terem tido o cuidado e a preocupação de entender a realidade económica 
subjacente à instalação de um empreendimento turístico. O essencial da tese que defendem coincide 
com a tese que consta dos votos de vencido lavrados no referido acórdão.

Assim, em face do art. 8.º, n.º 3, do Código Civil, e tendo em conta que, desde a prolação daquele 
acórdão, a questão tem vindo a ser apreciada e decidida uniformemente e com o mesmo sentido deci-
sório em vários outros acórdãos desta mesma Secção, impõe -se -nos, em respeito pela citada orientação 
jurisprudencial, julgar improcedente o recurso e confirmar a sentença recorrida

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos a seguinte conclusão:
De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo de 23 de Janeiro de 2013 em julgamento ampliado, nos termos do disposto no 
art. 148.º do CPTA, no processo n.º 968/12, e que deu origem ao acórdão uniformizador de jurispru-
dência n.º 3/2013, a aquisição de unidades de alojamento num empreendimento turístico, ainda que 
integradas no empreendimento em causa e, por isso, afectas à exploração turística, não pode beneficiar 
das isenções consagradas no art. 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, em negar provimento ao recurso.
Custas pelos Recorrentes.

Lisboa, 2 de Outubro de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Valente Torrão — Ascensão 
Lopes.

(1) O acórdão pode também ser consultado em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f4a0c005dab5bc0980257b110

039c597?OpenDocument. 

 Acórdão de 2 de Outubro de 2013.

Assunto:

Modalidade de notificação. Carta registada com aviso de recepção. Carta registada 
simples.

Sumário:

 I — A modalidade de notificação (por carta registada com aviso de recepção ou por 
carta registada simples), no caso em apreço, depende de factos não levados ao 
probatório, importando, desde logo, saber se a ora recorrente foi objecto de no-
tificação para efeitos do direito de audição antes do apuramento do tributo em 
sede de procedimento de inspecção.

 II — Assim sendo, impõe -se revogar a sentença recorrida e ordenar a remessa dos 
autos ao tribunal a quo, com vista à realização de diligências instrutórias para 
apuramento e fixação da referida factualidade, que se mostra relevante para a 
decisão da causa.

Processo n.º 1047/12 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
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1 - RELATÓRIO
A…………, Lda, NIPC …………, inconformada com a decisão do Tribunal Administrativo e 

Fiscal do Porto que julgou improcedente a oposição por si deduzida à execução fiscal que lhe foi ins-
taurada pela Fazenda por dívida de IRC do ano de 2003, no montante de EUR 1.188.678,63, dela veio 
interpor o presente recurso jurisdicional, formulando as seguintes conclusões:

A. Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pela M Juíza do TAF Porto que julgou 
a Oposição improcedente, por considerar que a liquidação de IRC que originou a dívida exequenda 
foi validamente notificada à oponente antes da instauração da execução.

B. Face aos factos considerados provados, jamais a Exma Juíza poderia considerar — como 
considerou — como validamente notificado o acto tributário de liquidação.

Pois, não tendo sido demonstrado — por isso, não constando dos factos provados — que a empresa 
tenha sido objecto de notificação para efeitos do direito de audição, a forma legal de notificação teria 
que ser a carta registada com aviso de recepção nos termos do n 1 do art 38 do CPPT.

C. E, assim sendo, teria que ser seguido o procedimento previsto nos ns 5 e 6 do art 39 do mesmo 
diploma, que, obviamente, não teve lugar.

Acresce e sem prescindir,
D. Atento o regime da perfeição das notificações, ainda que se considerasse, por mera conjuga-

ção de raciocínio, que era a carta registada simples a exigível, ainda assim, não podia ter -se como 
funcionante a presunção prevista no n.º 1 do art 39 do CPPT e, nessa razão, considerar a notificação 
como validamente efectuada, como conclui a Exma Juíza a quo.

E. Embora o n.º 1 do artigo 39º contenha uma presunção de notificação, o n.º 2 do mesmo preceito 
permite que essa presunção seja ilidida, quando for feita prova de que a notificação foi feita em data 
posterior à presumida, não havendo sequer qualquer presunção de notificação se a carta foi devolvida, 
como sucedeu no caso dos autos e se na sequência dessa devolução a Administração tributária nenhum 
esforço adicional fez no sentido de notificar o contribuinte ou de provar que ele teve conhecimento 
do acto notificado, sendo que o ónus de demonstrar a correcta efectivação da notificação cabia à 
Administração tributária.

F. Os n.º 3 e 4 do art. 268º da C.R.P. impõem que, tratando -se de actos que afectem a esfera 
patrimonial dos contribuintes, não poderá considerar -se efectuada uma notificação quando se de-
monstra que ela não foi efectivamente efectuada, como sucede nos casos em que a carta enviada para 
notificação seja devolvida.

G. De todo o modo a doutrina e jurisprudência dominante — comum às presunções dos n.s 1 e 5 
do art. 39 do CPPT — é a de que o seu funcionamento depende, entre o mais, de ter sido deixado aviso 
na residência do destinatário conhecida da administração tributária de que a carta com a notificação 
podia ser levantada.

H. No caso, da factualidade provada não resulta que na sede da Oponente tivesse sido deixado 
aviso para levantamento da carta na estação dos correios, sendo certo que o ónus de demonstrar a 
correcta efectivação da notificação cabe à Administração Tributária.

I Não constando do probatório que tenha sido deixado aviso no domicilio da recorrente de que a 
carta contendo a notificação da liquidação podia ser levantada, a presunção não funciona e daí que 
se tenha de concluir que o acto de liquidação em causa nestes autos não foi validamente notificado 
à recorrente. [carregado no original]

J. É, pois, manifesto, que não pode ter -se por presumida a notificação à Recorrente da liquidação 
da qual emerge a obrigação exequenda, sendo que essa falta de notificação, provocando a ineficácia 
do acto tributário de liquidação, torna tal dívida inexigível.

L Assim, a sentença recorrida, na medida em que julgou improcedente a oposição, não pode 
manter -se e, como tal o presente recurso terá de proceder julgando a presente oposição procedente e, 
em consequência, extinta a execução fiscal

Foi mal aplicado o normativo constante dos art.s 36.º 38.º e 39.º do CPPT.
Não foram produzidas contra -alegações.
No Tribunal Central Administrativo Norte o Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu 

parecer no sentido da anulação da sentença recorrida.
Na sequência do despacho de fls. 155 foram as partes notificadas para, querendo, se pronunciarem 

sobre eventual verificação da excepção da incompetência em razão da hierarquia do Tribunal Central 
Administrativo Norte que em 28/06/2012 se declarou incompetente.

A RECORRENTE requereu a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Administrativo (cfr. 
req. de fls. 159).

O Ministério Público neste STA emitiu parecer do seguinte teor:
Recurso interposto por A…………, Lda.
Parece ser de aderir ao que foi decidido no ac. do S.T.A. de 31 -1 -2012, proferido no proc. 0929/11, 

acessível em www.dgsi.pt, o qual foi proferido na esteira de outros — de 12/12/06, no proc. 549/06 e 
de 2/7/02, no proc. 344/03.
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Segundo tal entendimento, no caso de notificação de liquidação adicional de IRC, tendo sido 
provado que a carta registada remetida para o efeito veio devolvida com a indicação “não reclamada”, 
não é aplicar a presunção de notificação prevista no art. 39º n.º 1 do C.P.P.T., mas tem de se proceder 
à notificação por carta registada com aviso de recepção, já que “não existe diferença relevante entre 
registo simples ou carta registada com A/R” e “não tendo sido remetida nova carta para notificação, 
esta não pode ser tida por realizada”.

Concluindo, é de revogar o decidido, julgando -se a oposição procedente quanto ao fundamento 
invocado constante do art. 204.º n.º 1 alínea e) do CPPT.

II. FUNDAMENTAÇÃO
DE FACTO:
É a seguinte a decisão sobre a matéria de facto proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

do Porto e que aqui se reproduz:
FACTOS PROVADOS:
1. Contra a oponente A…………, ldª foi instaurada execução fiscal para cobrança coerciva de 

dívida proveniente de IRC de 2003, no valor total de 1.162.462,61 € correspondente à nota de cobrança 
n.º 2008/106877 (liquidação n.º 2008/8310000503);

2. Em 02.04.2008 foi remetida a executada, citação pessoal por carta registada com aviso de 
recepção datado de 07.04.2008 (cfr. fls. 13 dos autos);

3. A liquidação n.º 2008/8310000503 foi efectuada em 28.01.2008 na sequência de acção e 
fiscalização;

4. Da liquidação foram remetidas notas de cobrança n.º 2008/106877, por carta registada de 
04.02.2008 (registo RY455818121PT registo RY455819135PT e registo RY455807821PT), tendo as 
mesmas sido devolvidas em 07.02.2008 com a menção dos CTT “objecto não reclamado”;

5. Relativamente à liquidação n.º 2008/8310000503, em 07.07.2008 foi deduzida reclamação 
graciosa (proc. n.º 3204200804001109) com fundamento em “falta de notificação no prazo de cadu-
cidade “;

Resultou a convicção do Tribunal da análise dos documentos juntos aos autos, nomeadamente o 
teor dos prints de fls. 75 a 78 dos autos, complementados pela informação de fls. 48 dos autos.

FACTOS NÃO PROVADOS
Inexistem outros factos com pertinência para a decisão.
3 - DO DIREITO:
Para se decidir pela improcedência da oposição considerou o Mº juiz do Tribunal a quo o seguinte:
(…) Questões suscitadas: não notificação da liquidação do IRC de 2003.
Da Notificação da liquidação
A liquidação, como acto de eficácia externa que é, tem de ser notificada aos interessados, me-

diante uma comunicação oficial e formal, na forma prevista na lei, de acordo com a imposição do 
n.º 3 do artigo 268.º da Constituição, e a sua falta tem como consequência legal a ineficácia do acto. 
Por isso, na concretização desse imperativo constitucional, o n.º 1 do artigo 36.º do CPPT estabelece 
que os actos em matéria tributária que afectem os direitos e interesses legítimos dos contribuintes só 
produzem efeitos em relação a estes quando lhes sejam validamente notificados.

Nessa consonância, o artigo 38.º do CPPT preceitua:
“1 — As notificações são efectuadas obrigatoriamente por carta registada com aviso de recepção, 

sempre que tenham por objecto actos ou decisões susceptíveis de alterarem a situação tributária dos 
contribuintes ou a convocação para estes assistirem ou participarem em actos ou diligências.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior a comunicação dos serviços postais para le-
vantamento de carta registada remetida pela administração fiscal deve sempre conter de forma clara 
a identificação do remetente.

3  - As notificações não abrangidas pelo n.º 1, bem como as relativas às liquidações de tributos 
que resultem de declarações dos contribuintes ou de correcções à matéria tributável que tenha sido 
objecto de notificação para efeitos do direito de audição, são efectuadas por carta registada.

(…)”
O que significa que estando em causa actos ou decisões susceptíveis de alterarem a situação 

tributária dos contribuintes ou a convocação para estes assistirem ou participarem em actos ou dili-
gências, a lei impõe a notificação por carta registada com aviso de recepção.

Todavia, a Lei n.º 55 -B/2004, de 30 de Dezembro, que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2005, 
introduziu uma alteração à redacção da norma contida no n.º 3 do artigo 38.º do CPPT, no sentido de 
que «AS notificações não abrangidas pelo n.º 1, bem como as relativas às liquidações de tributos que 
resultem de declarações dos contribuintes ou de correcções à matéria tributável que tenha sido objecto 
de notificação para efeitos do direito de audição, são efectuadas por carta registada».

Ou seja, basta a notificação por carta registada simples naquelas situações em que os contri-
buintes já tiveram anteriores participações no procedimento, por ser expectável que saibam, nessas 



3773

situações, que lhe irão ser efectuadas notificações ulteriores, não se justificando a forma solene da 
carta registada com aviso de recepção para o acto final de liquidação.

o que significa que, relativamente a liquidações de IRC efectuadas depois de 1 de Janeiro de 2005 
na sequência de correcções à matéria tributável que tenham sido objecto de notificação ao sujeito pas-
sivo para efeitos do direito de audição, a forma legal de notificação do acto é a mera carta registada. 
E por força do n.º 1 do artigo 39.º do CPPT, as notificações por carta registada presumem -se feitas no 
3.º dia posterior ao do registo ou no 1.º dia útil seguinte quando aquele seja dia não útil.

Todavia, como bem salienta JORGE LOPES DE SOUSA [Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, Anotado e Comentado, Volume I, 5ª ed., Áreas Editora, p. 353], tal presunção só pode valer 
nos casos em que a carta não seja devolvida, como se pressupõe no n.º 2, em que apenas se admite 
a possibilidade de ilidir a presunção demonstrando que a notificação ocorreu em data posterior à 
presumida e já não quando a notificação não tiver ocorrido.

Assim, in casu, tratando -se de liquidação de IRC efectuadas depois de 1 de Janeiro de 2005, 
respeitante ao ano de 2003, mas datando a liquidação de 2008 efectuada no âmbito de uma acção 
de fiscalização, ou seja, de correcções à matéria tributável que tenham sido objecto de notificação 
para efeitos do direito de audição, a forma escolhida — carta registada com aviso de recepção — é 
a legal.

Quanto à perfeição das notificações, o regime legal é naturalmente diferente consoante a notifi-
cação seja efectuada através de carta registada simples ou com aviso de recepção.

Tratando -se de notificação através de carta registada com aviso de recepção, que é a que agora 
nos interessa, o regime legal é o que decorre dos nºs 1, 2, 5 e 6 do artigo 39º do CPPT.

A regra é a de que, a notificação se considera efectuada nos termos do n.º 3 do art. 38º do CPPT 
no 3º dia posterior ao do registo ou no 1º dia útil seguinte a esse, quando esse dia não seja útil, mesmo 
que a carta tenha sido objecto de devolução pelos serviços postais — art. 39º n.º 1 e 6 do CPPT.

Uma vez comprovado nos autos a data do depósito na caixa do correio da correspondência ende-
reçada sob registo ao destinatário/contribuinte, funciona a presunção prevista no n.º 1 do artigo 39.º 
do CPPT, ou seja de que a notificação em causa se presume feita no terceiro dia posterior ao do registo 
ou no 1.º dia útil seguinte a esse, quando esse dia não seja útil.

E, como resulta do disposto no n.º 2 do artigo 39.º do CPPT, a presunção apenas pode ser ilidida 
pelo notificado/contribuinte no sentido da demonstração de que a notificação ocorreu em data pos-
terior à presumida  - cfr. Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, anotado e comentado, 5ª edição a fls. 353, 
anotação 3 ao art. 39.º.

Sendo assim, no caso dos autos, tendo a carta sido registada no dia 08.02.2008 (cfr. fls. 78), 
presume -se que a notificação se concretizou no primeiro dia útil a seguir ao terceiro após o registo 
(artigo 39.º n.º 1 do CPPT), ou seja a 11.02.2008.

Em face destes normativos, a jurisprudência do STA vem decidindo que a presunção legal de 
notificação nos casos em que ocorre a devolução de carta registada, só funciona em duas situações:

 - Recusa do destinatário em receber a carta;
 -Não levantamento da carta no prazo previsto no regulamento dos serviços postais sem que se 

comprove que, entretanto, o contribuinte comunicou alteração do seu domicílio fiscal  - assim, acórdão 
STA 21 Mai. 2008, recurso 01031/07; acórdão STA 8 Jul. 2009, recurso 0460/09; acórdão STA 27 Jan. 
2010, disponíveis em www.dgsi.pt.

Na segunda situação (não levantamento da carta) “pressupõe -se que foi feita qualquer comu-
nicação ao destinatário para levantar a carta registada, pois só fornecendo -lhe a possibilidade de 
ter conhecimento de que ela se encontra depositada nos serviços postais, pode exigir -se que ele a vá 
levantar. Nesta perspectiva, o funcionamento da presunção referida dependerá, cumulativamente, de:

 - Ter sido deixado aviso na residência e/ou sede do destinatário conhecida da administração 
tributária de que a carta com a notificação podia ser levantada;

 - Não se comprovar que, entretanto, o contribuinte comunicara à administração tributária a al-
teração da sua residência” — nestes precisos termos, Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento 
e de Processo Tributário, anotado e comentado, Volume I, 2006, pág. 357.

Revertendo ao caso sub judice, da factualidade provada resulta que:
 - A liquidação foi enviada à oponente através de carta registada, datando o registo nos CTT de 

06.02.2008;
 - Essa carta foi devolvida com a menção de “objecto não reclamado”;
Importa realçar que de acordo com os prints juntos aos autos da autoria do serviços postais da 

menção de entrega não conseguida por estarmos perante objecto não reclamado, tem ínsita, nos termos 
do Regulamento dos Correios, a consequência de que foi deixado aviso para levantamento da carta 
nos correios, competindo aos destinatários a prova de que tal aviso não lhe foi facultado retirando 
valor afirmação prestada pelos serviços postais.

Neste contexto, estamos perante uma notificação simples registada enviada para a morada de uma 
empresa, a sua sede, marada através da qual presumidamente foi estabelecida toda a correspondência 
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e ligação durante o processo de fiscalização que ocorreu, pelo que tudo isto atenta a referência, não 
abalada pela oponente, de “objecto não reclamado” verifica -se a presunção de notificação da oponente 
no terceiro dia útil posterior ao registo nos termos do n.ºs 1,2 e 6 do artigo 39.º do CPPT.

Conclui -se, deste modo, que a liquidação de IRC que originou a dívida exequenda foi validamente 
notificada à oponente antes da instauração da execução.

DECISÃO
Em consequência do exposto, julga -se a presente oposição improcedente”.
DECIDINDO NESTE STA:
As questões que se suscitam no recurso têm a ver com a modalidade de notificação das liquidações. 

Se por carta registada com aviso de recepção ou se por carta registada simples. E, se em qualquer dos 
casos ocorreu a perfeição dessas notificações.

Diremos desde já que a sentença recorrida não se pode manter. A mesma incorre, aliás, em contra-
dição como procuraremos demonstrar, se bem que não se retirem conclusões para efeitos de eventual 
nulidade da sentença no entendimento de que tal não foi sequer arguido (sobre a necessidade dessa 
arguição vide Jorge Lopes de Sousa in CPPT anotado e comentado 6ª edição vol. II fls. 356 nota 6). 
Regista -se a referida contradição, quando no discurso fundamentador se considera que no caso dos autos 
a modalidade de notificação seria por carta registada com aviso de recepção, vide fls. 116 dos autos 
(página 6 da sentença) aliás, em coincidência com a tese sustentada pela ora recorrente na conclusão 
B) do seu recurso, mas depois se afirma a validade da notificação da liquidação à ora recorrente para a 
sua sede por carta registada simples, em 06/02/2008, que foi devolvida com a menção de “objecto não 
reclamado”. No dizer da sentença” verifica -se a presunção de notificação da oponente no primeiro dia 
útil posterior ao do registo nos termos do n.º 1,2 e 6 do artigo 39º do CPPT. Conclui -se, deste modo, 
que a liquidação de IRC que originou a dívida exequenda foi validamente notificada à oponente antes 
da instauração da execução”.

Vejamos agora a lei:
O art. 38º do CPPT estipula:
“1  - As notificações são efectuadas obrigatoriamente por carta registada com aviso de recepção, 

sempre que tenham por objecto actos ou decisões susceptíveis de alterarem a situação tributária dos 
contribuintes ou a convocação para estes assistirem ou participarem em actos ou diligências.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior a comunicação dos serviços postais para le-
vantamento de carta registada remetida pela administração fiscal deve sempre conter de forma clara a 
identificação do remetente.

3 — As notificações não abrangidas pelo n.º 1, bem como as relativas às liquidações de tributos 
que resultem de declarações dos contribuintes ou de correcções à matéria tributável que tenha sido 
objecto de notificação para efeitos do direito de audição, são efectuadas por carta registada.

(…)”.
A redacção constante do n.º 3 deste dispositivo foi introduzida pela Lei n.º 55 -B/2004, de 30 de 

Dezembro, que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2005. Daqui resulta que, relativamente a liquidações 
de IRC efectuadas depois de 1 de Janeiro de 2005 na sequência de correcções à matéria tributável que 
tenham sido objecto de notificação ao sujeito passivo para efeitos do direito de audição, a forma legal 
de notificação do acto é a mera carta registada. Ou seja, basta a notificação por carta registada simples 
naquelas situações em que os contribuintes já tiveram anteriores participações no procedimento, por 
ser expectável que saibam, nessas situações, que lhe irão ser efectuadas notificações ulteriores, não se 
justificando a forma solene da carta registada com aviso de recepção para o acto final de liquidação.

Todavia, a alteração introduzida ao n.º 3 do citado preceito, que permite a notificação através de 
mera carta registada, condiciona o uso deste meio às correcções da matéria colectável que tenha sido 
objecto de notificação para efeitos do direito de audição.

Face a tais normativos é exacto, como defende a recorrente, que a modalidade de notificação (por 
carta registada com aviso de recepção ou por carta registada simples) depende de factos não levados 
ao probatório, desde logo saber se a ora recorrente foi objecto de notificação para efeitos do direito de 
audição antes do apuramento do tributo em sede de procedimento de inspecção.

Como refere o Mº Pº junto do TCA Norte dos autos não consta, nem foi averiguado, se efectiva-
mente ocorreu essa dita notificação para efeitos do direito de audição, pelo que o Mmo Juiz não poderia 
concluir, sem mais, que o uso da mera carta registada traduziu o procedimento legalmente exigido, para 
daí extrair a ilação de que, por força do n.º 1 do art. 39º do CPPT, as notificações por carta registada 
presumem -se feitas no 3º dia posterior ao registo, ou no 1º dia útil seguinte quando aquele seja dia não 
útil. Já que o regime é obviamente diferente consoante a exigência legal de notificação seja através de 
carta registada com aviso de recepção (nº3) ou de carta registada simples (nº1).

de relevar
O apuramento desta factualidade configura -se como susceptível de relevar para a decisão da 

causa.
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Questionando -se, também, o juízo da decisão recorrida de que quando enviada carta registada 
(simples) o ónus da prova de que não foi deixado aviso para levantamento da mesma carta nos correios 
compete ao destinatário (vide conclusões de recurso E) a I), importa, ainda, tentar apurar o que for 
possível sobre o efectivo depósito de aviso para levantamento da carta registada nos correios.

Assim sendo impõe -se:
a) Revogar a sentença recorrida
b) Ordenar a remessa dos autos ao tribunal a quo, com vista à realização de diligências instrutórias 

para apuramento e fixação da referida factualidade, que se mostra relevante para a decisão da causa.
4 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em revogar a decisão recorrida e em ordenar a remessa 

dos autos ao tribunal a quo, com vista à realização de diligências instrutórias para apuramento e fixação 
designadamente da supra referida factualidade, que se mostra relevante para a decisão da causa.

Sem custas

Lisboa, 2 de Outubro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 2 de Outubro de 2013.

Assunto:

Intimação. «Evidência do Direito». Adequação do Meio Processual.

Sumário:

 I — São requisitos cumulativos do meio processual de intimação para um comporta-
mento, previsto no artigo 147.º do CPPT, (i) a omissão de um dever jurídico por 
parte da administração tributária susceptível de lesar direito ou interesse legítimo 
em matéria tributária (n.º 1) e (ii) que essa intimação seja o meio mais adequado 
para assegurar a tutela plena desse direito ou interesse, pressupondo aquela 
omissão a prévia definição da existência desse dever (n.º 2).

 II — O erro na forma do processo afere -se pelo pedido: se o pedido formulado foi o de 
que fosse intimada a AT, não pode considerar -se verificado o erro na forma do 
processo.

 III — Questão diversa da propriedade do meio processual é a de saber se o mesmo é «o 
meio mais adequado para assegurar a tutela plena, eficaz e efectiva dos direitos 
ou interesses em causa», condição estabelecida pelo n.º 2 do artigo 147.º do CPPT 
em ordem à admissibilidade da intimação para um comportamento.

 IV — Não sendo inequívoco que tenha havido ilegalidade que justifique nova notifica-
ção para o exercício do direito de audiência (ou seja, faltando a «evidência do 
direito»), terá de entender -se que a intimação para um comportamento não é o meio 
processual adequado para satisfazer da pretensão do requerente, o que obstará à 
sua utilização, por força do disposto no n.º 2 do artigo 147.º do CPPT.

Processo n.º 1114/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão de absolvição da Fazenda Pública da instância proferida no 
processo de intimação para um comportamento com o n.º 332/12.3BEFUN

1. RELATÓRIO
1.1 A…………….. (a seguir Requerente ou Recorrente) pediu ao Juiz do Tribunal Administrativo 

e Fiscal do Funchal que intime o Director Regional dos Assuntos Fiscais da Madeira a «emitir despa-
cho a designar dia, hora e local para, em prazo razoável por não ser processo de especial urgência, 
o Requerente exercer o seu direito de audição ao Projecto de Relatório da Inspecção Tributária, 
repetindo -se, em consequência, todos os actos subsequentes».

Para fundamentar o seu pedido, alegou, em síntese, que se viu impedido de exercer o direito 
de audiência relativamente ao projecto acima referido uma vez que, para o efeito, foi convocado por 
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telecópia às 18.15 horas para comparecer às 9 horas do dia seguinte. Assim, e porque não prescinde 
daquele direito, requereu que a Administração tributária (AT) seja intimada a designar nova data.

1.2 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal julgou verificado o erro na forma do 
processo, porque considerou que o Requerente podia obter tutela judicial através da impugnação judicial 
do imposto que vier a ser liquidado na sequência da inspecção. Em consequência, depois de considerar 
não ser possível a convolação para a impugnação judicial – meio processual que considerou seria o 
próprio – absolveu a Fazenda Pública da instância.

1.3 O Requerente não se conformou com a sentença e dela interpôs recurso para o Supremo Tri-
bunal Administrativo, recurso que foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito 
meramente devolutivo.

1.4 O Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou improcedente o presente processo 

de intimação para um comportamento, intentado pelo Recorrente.
No entender do Recorrente, o Tribunal a quo incorreu em erro de julgamento em matéria de direito, 

na sentença ora recorrida, uma vez que:
a) a existência de um meio processual que vise a intimação da administração para adopção de um 

comportamento, em caso de omissões da prática de actos lesivos de quaisquer direitos ou interesses legí-
timos, é postulada pela garantia da tutela judicial efectiva, assegurada pelo n.º 4 do artigo 268.º da CRP;

b) o n.º 4 do artigo 268.º da CRP prevê explicitamente que a tutela judicial efectiva abrange o 
direito à determinação da prática de actos administrativos legalmente devidos;

c) a possibilidade da intimação para um comportamento ser utilizada para provocar a prática de 
actos administrativos está expressamente prevista no n.º 4 do artigo 147.º do CPPT;

d) “a tutela efectiva pode não reclamar a prática de um acto administrativo, mas sim a prática 
de actos de execução de actos administrativos, o que, decerto, foi tido em consideração na Lei Geral 
Tributária, ao prever -se, na alínea h) do seu artigo 101.º, o meio processual de intimação para um com-
portamento, em caso de omissões da administração tributária lesivas de quaisquer direitos ou interesses 
legítimos, sem restringir tais omissões às que se reportem a actos administrativos”;

e) a intimação para um comportamento tem lugar, nos termos do n.º 1 do artigo 147.º do CPPT, 
em casos de omissão do “dever de qualquer prestação jurídica” susceptível de lesar direito ou interesse 
legítimo em matéria tributaria, o que, literalmente, não restringe o campo de aplicação deste meio 
processual aos casos em que haja omissão da prática de actos administrativos devidos, pois os actos 
de execução de actos administrativos ou tributários são também actos jurídicos, pois têm relevância 
jurídica;

f) a LGT não restringe o meio processual de intimação para um comportamento aos casos em que 
há omissão de um acto administrativo;

g) a possibilidade de utilização deste meio processual não depende da natureza do acto jurídico 
que deve ser praticado, abrangendo também a determinação de actos de execução;

h) fornecendo o artigo 147.º do CPPT a possibilidade de ordenar à administração tributária o 
cumprimento do dever de efectuar qualquer prestação jurídica, este é o meio processual adequado a 
assegurar a tutela do direito do Recorrente;

i) a primacial utilidade deste meio processual simplificado é a de permitir e assegurar de forma 
mais rápida a efectivação de direitos cuja existência é evidente;

j) apenas “se não for possível concluir com segurança pela existência do direito ou interesse in-
vocado terá de entender -se que este não é o meio processual adequado para a satisfação da pretensão 
do requerente (...)“.

k) tendo sido coarctado ao Recorrente o direito constitucional de audição e participação nas de-
cisões que lhe dizem respeito, designadamente, no âmbito de uma acção de inspecção tributária, em 
violação clara ao disposto nos artigos 60.º do RCPIT e LGT, 146.º do CPC e n.º 5 do artigo 267.º da 
CRP, forçoso será concluir que a intimação para um comportamento é o meio adequado para obrigar 
a Administração Fiscal à prática do acto omitido;

l) o direito de audição prévia omitido afigurava -se essencial para que o Recorrente pudesse deduzir 
a sua defesa convenientemente e evitar a liquidação adicional de impostos por parte da Administração 
Fiscal;

m) o Recorrente não prescinde do direito constitucional de audição a que tem direito e não aceita 
que os seus direitos, liberdades e garantias constitucionais sejam constantemente violados;

n) a presente acção de intimação foi intentada com o único propósito do Tribunal obrigar a 
Administração Fiscal a conceder ao Recorrente o direito de audição preterido e violado, designando 
dia, hora e local para o exercício daquele direito, e, consequentemente, a repetição de todos os actos 
subsequentes;

o) foi feita uma apreciação e valoração inapropriada e incorrecta do direito aqui aplicável, valo-
ração essa que, no entender do Recorrente, deveria ter conduzido a uma decisão diversa da encontrada, 
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designadamente, à conclusão de que o processo de intimação era o meio processual adequado à tutela 
judicial efectiva do direito de audição do Recorrente.

Termos em que, dando -se provimento ao presente recurso e com o douto suprimento de V. Exas., 
deve a sentença ora recorrida ser revogada e, consequentemente, ser julgada procedente a intimação 
para um comportamento sub judice, com todas as consequências legais, assim se fazendo a tão acos-
tumada JUSTIÇA».

1.5 A Recorrida contra alegou, pugnando pela manutenção da sentença, tendo formulado conclu-
sões do seguinte teor:

«
A. A Fazenda Pública entende que a sentença a quo não padece de qualquer vício nem merece 

qualquer censura.
B. Os artigos 70.º e 99.º d) do CPPT são claros ao referir que, caso o contribuinte queira reagir 

contra qualquer ilegalidade na liquidação, designadamente por preterição de formalidades legais 
essenciais ou vícios de procedimento (onde se inclui a falta de direito de audição do contribuinte no 
âmbito de acção inspectiva, antes da liquidação), o contribuinte deverá deduzir reclamação graciosa 
ou impugnação judicial.

C. Pelo que bem esteve a sentença a quo ao decidir que a acção de intimação para comportamento 
não é o meio processual mais adequado para tutelar o interesse do contribuinte, enquanto meio de reacção 
contra o não exercício do direito de audição, nos termos do artigo 99.º n.º1 d) do CPPT.

D. Fundamentando -se para tal, no artigo 54.º do CPPT, o qual dispõe: “pode ser invocada na 
impugnação da decisão final qualquer ilegalidade anteriormente cometida”; e no artigo 97.º da LGT, 
na parte que refere que a “todo o direito de impugnar corresponde o meio processual mais adequado 
de o fazer valer em juízo”.

E. Referimos ainda, por nossa banda, Jorge Lopes de Sousa, in CPPT anotado e comentado, Vol. II, 
2011 6.ª Edição, a fls. 125, em anotação 17 ao artigo 99.º:

“O conceito de preterição de formalidades legais abrange os restantes vícios de forma, como a 
não observância dos requisitos procedimentais e formais que devem observar -se para a prática do acto.

São exemplo de preterição de formalidades legais, a falta de diligências obrigatórios, a falta de 
convocação das pessoas que devem intervir nelas ou a intervenção de pessoas que não devem nelas 
intervir e a falta das notificações legalmente exigidas.”

F. Veja -se ainda o Ac. do STA n.º 519/2007 de 11 -12 -2007: “O acto de recusa da resposta, com 
fundamento na sua extemporaneidade, apresentada pelos recorrentes em sede de audiência prévia após 
notificação efectuada em procedimento inspectivo do projecto de correcções à declaração de rendimen-
tos periódicos de IRS, é um acto que não tem eficácia lesiva imediata e efectiva na esfera jurídica dos 
recorrentes que, em nome da tutela judicial efectiva, reclame recurso contencioso autónomo e imediato, 
subtraído ao regime regra de impugnação unitária.”

G. Já o invocado pelo recorrente a pontos K) e L) das suas conclusões de recurso, versam matéria 
de facto que não foi sequer tida em consideração pelo Tribunal recorrido na sua decisão, nem deverá 
relevar nesta sede.

H. Em todo o caso, a Administração Tributária cumpriu escrupulosamente com a sua obrigação 
legal de chamamento do contribuinte para o exercício do seu direito de audição nos termos do artigo 60.º 
da LGT e 60.º do RCPIT, e só por motivo não imputável à AT esse direito não foi exercido nem justi-
ficado o seu justo impedimento.

I. Pelo que tão pouco a actuação da Administração Tributária violou qualquer direito constitucional 
do contribuinte ora recorrente.

Termos em que, sempre com o mui douto suprimento de V. deverá a sentença recorrida ser mantida 
e o presente recurso ser julgado improcedente, com o que se fará a sempre devida JUSTIÇA».

1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Pú-
blico e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que o recurso não merece provimento, 
com a seguinte fundamentação:

«A intimação para um comportamento prevista no art. 147.º do C.P.P.T. encontra -se prevista para 
o caso de omissão de dever de qualquer prestação jurídica susceptível de lesar direito ou interesse 
legítimo em matéria tributária, e desde que tal seja o meio mais adequado a assegurar a tutela plena, 
eficaz e efectiva dos direitos ou interesses em causa.

O acto que indefere pedido de prorrogação para exercício de direito de audiência em processo 
tributário de inspecção não é, em princípio, um acto directamente lesivo.

Só será de reconhecer essa lesividade no caso do acto possuir, em concreto, características de 
lesividade autónoma e imediata, desencadeando directamente na esfera jurídica do interessado con-
sequências.

Ora, no caso a consequência pode ser apenas a de ser elaborado relatório final, segundo o pre-
visto no art. 60º. n.º 4 do R.C.P.I.T..



3778

Fora dos casos, comummente qualificados como actos destacáveis para efeitos de impugnação 
contenciosa, só o acto final do processo assume a natureza de acto lesivo, só aí se podendo invocar 
ilegalidade ocorrida durante o procedimento, designadamente a reportada a acto de tramitação des-
tacável, e que, desse modo, se reflicta no acto final.

A “lesividade” de que fala a referida norma e o art. 268.º, n.º 4 da C.R.P., como pressuposto da 
impugnabilidade contenciosa, parece ser uma lesividade objectiva e actual, e não meramente potencial 
ou abstracta, ou seja, com virtualidade para provocar uma alteração objectiva da ordem jurídica, visando 
definir inovatoriamente uma concreta situação tributária o que no acto praticado não ocorre».

1.8 As questões que cumpre apreciar e decidir são as de saber se a sentença recorrida fez correcto 
julgamento quando, julgando verificado o erro na forma do processo e a impossibilidade de convolação 
do processo em impugnação judicial – meio processual que considerou adequado – absolveu a Fazenda 
Pública da instância.

* * *
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida não efectuou o julgamento da matéria de facto (1), o que, prima facie, poderia 

levar -nos a anulá -la por omissão absoluta de julgamento em matéria de facto, nulidade a ser conhecida 
oficiosamente, face ao disposto nos arts. 729.º, n.º 3, e 730.º, n.ºs 1 e 2, do CPC, na redacção em vigor 
à data (2 -3).

No entanto, a referida omissão pode aceitar -se em face da situação concreta, pois o juiz apreciou 
unicamente o erro na forma do processo, nulidade que é apreciada exclusivamente em face da petição 
inicial, motivo por que não exige o prévio estabelecimento de factualidade imposto pelo art. 123.º, 
n.º 2, do CPPT.

2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
Na presente intimação o ora Recorrente requereu que a AT seja intimada judicialmente a «emitir 

despacho a designar dia, hora e local para, em prazo razoável por não ser processo de especial urgên-
cia, o Requerente exercer o seu direito de audição ao Projecto de Relatório da Inspecção Tributária, 
repetindo -se, em consequência, todos os actos subsequentes».

Como resulta da petição inicial, o ora Recorrente considera que a AT não lhe possibilitou o exercício 
do direito de audiência que lhe assiste, de acordo com o disposto no art. 60.º do Regime Complementar 
do Procedimento de Inspecção Tributária (RCPIT), relativamente ao projecto de relatório da inspecção 
tributária relativo ao Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) dos anos de 2008 a 
2011. Segundo alega, não foi notificado na pessoa do seu mandatário do indeferimento do pedido de 
prorrogação por 5 dias do prazo de 10 dias que inicialmente lhe foi fixado pela AT para o exercício 
daquele direito, uma vez que o Mandatário se encontrava temporariamente ausente da Região Autó-
noma da Madeira; quando, ulteriormente, essa notificação lhe foi efectuada, foi -o às 18.15 horas para 
comparecer às 9 horas do dia seguinte, o que impossibilitou o exercício do direito.

No entendimento do ora Recorrente, dos factos que alegou resulta uma omissão de um dever 
jurídico, por parte da AT, que justifica a apresentação da presente intimação para um comportamento, 
à luz do art. 147.º do CPPT.

Assim o não entendeu o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, a quem o Reque-
rente pediu que intimasse o Director Regional dos Assuntos Fiscais da Madeira. Considerando que a 
audiência prévia tem um carácter meramente preparatório e, por isso (como aliás o próprio acto final 
do procedimento) não é susceptível de impugnação autónoma – impugnação que só pode ter lugar do 
acto de liquidação que eventualmente venha a resultar da fiscalização, como decorre dos arts. 54.º e 
99.º, alínea d), do CPPT –, entendeu que o vício procedimental que poderá ter impedido o exercício do 
direito de audiência, «não tem eficácia lesiva imediata na esfera jurídica do Requerente, que imponha, 
desde já, o recurso à via judicial», sendo que tal vício apenas poderá ser invocado contenciosamente 
em sede de impugnação judicial do acto de liquidação.

De seguida, considerando que se impõe «a conclusão de que a tutela do direito do Requerente 
não foi requerida ao tribunal na forma de processo adequada», entendeu estar verificada a nulidade 
por erro na forma do processo.

Finalmente, após ponderar a possibilidade de «convolação da forma de processo que foi utilizada, 
para o meio processual adequado», que considerou ser a impugnação judicial, concluiu não ser possível, 
pelo que decidiu pela absolvição da Fazenda Pública da instância.

O Requerente insurgiu -se contra essa decisão porque entende, em síntese, que lhe foi «coarctado o 
direito constitucional de audição e participação nas decisões que lhe dizem respeito, designadamente, 
no âmbito de uma acção de inspecção tributária, em violação clara ao disposto nos artigos 60.º do 
RCPIT e LGT, 146.º do CPC e n.º 5 do artigo 267.º da CRP», motivo por que «forçoso será concluir 
que a intimação para um comportamento é o meio adequado para obrigar a Administração Fiscal à 
prática do acto omitido».
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Assim, as questões que cumpre apreciar e decidir são, primeiro, se se verifica a nulidade por erro 
na forma do processo e, na negativa, se a intimação para um comportamento é ou não meio mais ade-
quado para assegurar a tutela do direito em causa (questão esta que, como procuraremos demonstrar e 
contrariamente ao que parece ter sido o entendimento da decisão recorrida, é distinta daquela), o que 
passa por indagar se é possível naquele processo de intimação uma conclusão segura sobre a existência 
daquele direito.

2.2.2 DA INTIMAÇÃO PARA UM COMPORTAMENTO
Diz o art. 147.º do CPPT, nos seus n.ºs 1 a 3:
«1  - Em caso de omissão, por parte da administração tributária, do dever de qualquer prestação 

jurídica susceptível de lesar direito ou interesse legítimo em matéria tributária, poderá o interessado 
requerer a sua intimação para o cumprimento desse dever junto do tribunal tributário competente.

2  - O presente meio só é aplicável quando, vistos os restantes meios contenciosos previstos no 
presente Código, ele for o meio mais adequado para assegurar a tutela plena, eficaz e efectiva dos 
direitos ou interesses em causa.

3  - No requerimento dirigido ao tribunal tributário de 1.ª instância deve o requerente identificar 
a omissão, o direito ou interesse legítimo violado ou lesado ou susceptível de violação ou lesão e o 
procedimento ou procedimentos a praticar pela administração tributária para os efeitos previstos no 
n.º 1».

A intimação para um comportamento tem, pois, como requisitos cumulativos: (i) a omissão de um 
dever jurídico por parte da administração tributária susceptível de lesar direito ou interesse legítimo 
em matéria tributária e (ii) que a intimação seja o meio mais adequado para assegurar a tutela plena 
desse direito ou interesse, pressupondo aquela omissão a prévia definição da existência desse dever (4).

Como salienta JORGE LOPES DE SOUSA, a utilização deste procedimento, visando obter o 
cumprimento de um dever pela AT, supõe «que esteja definida previamente a existência deste, uma 
vez que, ao contrário do que sucede com a acção administrativa especial para condenação à prática de 
acto devido, não se inclui no processo de intimação uma fase declarativa»; e logo esclarece que «[t]al 
definição da existência de um dever pode resultar directamente da lei, quando se esteja em face de 
direitos cuja existência não necessite de actos de aplicação ou decorra necessariamente de determinada 
situação fáctica» (5).

Por outro lado, como também salienta a mesmo Autor, «se não for possível concluir com segurança 
pela existência do direito ou interesse invocado terá de entender -se que este não é o meio processual 
adequado para a satisfação da pretensão do requerente, o que obstará à sua utilização, por força do 
disposto no n.º 2 deste art.147.º» (6).

2.2.3 O CASO SUB JUDICE
2.2.3.1 Antes do mais, cumpre salientar que o erro na forma do processo se afere pela adequação 

do meio processual utilizado ao fim por ele visado: se o pedido formulado pelo autor não se ajusta 
à finalidade abstractamente figurada pela lei para essa forma processual ocorre o erro na forma do 
processo (7).

No caso sub judice, o pedido formulado em juízo – que deixámos transcrito em 1.1 – é o de que a 
AT seja intimada para «emitir despacho a designar dia, hora e local para, em prazo razoável por não ser 
processo de especial urgência, o Requerente exercer o seu direito de audição ao Projecto de Relatório 
da Inspecção Tributária», ou seja, para um comportamento.

Assim, em face do pedido formulado – que a AT seja intimada a designar data para o exercício do 
direito de audiência – o meio processual escolhido é, inequivocamente, o adequado.

Não podemos, pois, subscrever a tese que fez vencimento na sentença, que julgou verificada a 
nulidade por erro na forma do processo, considerando que o meio processual adequado era, não a intima-
ção para um comportamento, mas a impugnação judicial. Note -se, aliás, que o pedido a formular neste 
último meio processual é o de anulação, declaração de nulidade ou de inexistência do acto impugnado, 
como decorre do disposto no n.º 1 do art. 124.º do CPPT (8), nunca podendo ser o de intimação para 
a prática de um acto.

2.2.3.2 Questão diversa é a de saber se está verificado a condição de que o n.º 2 do art. 147.º do 
CPPT faz depender a intimação para um comportamento, de que, «vistos os restantes meios contenciosos 
previstos» naquele Código, aquele «for o meio mais adequado para assegurar a tutela plena, eficaz e 
efectiva dos direitos ou interesses em causa». Não se trata aí de indagar se a forma processual de que o 
interessado lançou mão é a adequada ao pedido de tutela judicial que deduziu, mas de indagar se está 
preenchida a “previsão de subsidiariedade”, ou seja, de saber se a intimação para um comportamento é o 
meio mais adequado para assegurar a tutela plena, eficaz e efectiva dos direitos ou interesses em causa.

2.2.3.3 Mas, ainda antes, há que verificar se pode ter -se como estabelecida a primeira condição ou 
requisito legal para a utilização deste meio processual e que, como deixámos já dito, passa por saber se 
pode considerar -se omitido pela AT um dever jurídico susceptível de lesar direito ou interesse legítimo 
em matéria tributária. Dito de outro modo, é necessário, antes do mais, saber se existe o direito que se 
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pretende efectivar, isto é, regressando ao caso sub judice, o direito a que seja designada nova data para 
o exercício do direito de audiência relativamente ao projecto de relatório da inspecção.

Na verdade, o uso do processo de intimação para um comportamento, em face da inexistência de 
fase declarativa deste meio processual, pressupõe a “evidência do direito” que se invoca como tendo 
sido lesado pela conduta omitida pela Administração tributária (9).

No caso dos autos, ainda que exclusivamente em face da petição inicial, não há ainda a “evidência” 
de um direito, pois que da factualidade aí aduzida não resulta inequívoco que se imponha à AT que 
designe nova data para o exercício do direito de audiência. Em face da alegação do Requerente, surge 
como controvertida a existência desse direito a nova notificação, uma vez que pretende que se verificou 
uma situação de justo impedimento relativamente ao exercício do direito de audiência em virtude do seu 
mandatário estar ausente da Região Autónoma da Madeira quando lhe foi notificado o indeferimento 
do pedido de prorrogação do prazo fixado para o exercício daquele direito. O que significa que não 
é possível concluir com segurança pela existência do direito a que lhe seja designada nova data para 
exercer o direito de audiência.

Ora, como deixámos já dito, nessa circunstância (de “falta de evidência” do direito) terá de entender-
-se que a intimação para um comportamento não é o meio processual adequado para a satisfação da pre-
tensão do Requerente, o que obstará à sua utilização, por força do disposto no n.º 2 do art.147.º do CPPT.

Tal não significa, de modo algum, que o Requerente fique desprotegido relativamente à ilegali-
dade de que se afirma vítima. Se, como bem salientou o Juiz do Tribunal a quo, não lhe é permitido 
impugnar autonomamente com fundamento no vício de forma por preterição da formalidade legal 
decorrente da eventual violação do direito de audiência (nem contenciosa nem administrativamente), 
sempre poderá invocar tal vício, se a inspecção em causa vier a dar origem a acto tributário lesivo 
dos seus direitos ou interesses legítimos (acto que poderá não ser de liquidação), na impugnação que 
deduzir contra esse acto.

2.2.4 CONCLUSÕES
Face ao exposto, o recurso não poder ser provido e, preparando a decisão, formulamos as seguintes 

conclusões:
I  - São requisitos cumulativos do meio processual de intimação para um comportamento, previsto 

no art. 147.º do CPPT, (i) a omissão de um dever jurídico por parte da administração tributária suscep-
tível de lesar direito ou interesse legítimo em matéria tributária e (ii) que essa intimação seja o meio 
mais adequado para assegurar a tutela plena desse direito ou interesse, pressupondo aquela omissão a 
prévia definição da existência desse dever.

II  - O erro na forma do processo afere -se pelo pedido: se o pedido formulado foi o de que fosse 
intimada a AT, não pode considerar -se verificado o erro na forma do processo.

III  - Questão diversa da propriedade do meio processual é a de saber se o mesmo é «o meio mais 
adequado para assegurar a tutela plena, eficaz e efectiva dos direitos ou interesses em causa», con-
dição estabelecida pelo n.º 2 do art. 147.º do CPPT em ordem à admissibilidade da intimação para um 
comportamento.

IV  - Não sendo inequívoco que tenha havido ilegalidade que justifique nova notificação para o 
exercício do direito de audiência(ou seja, faltando a “evidência do direito”), terá de entender -se que a 
intimação para um comportamento não é o meio processual adequado para satisfazer a pretensão do 
Requerente, o que obstará à sua utilização, por força do disposto no n.º 2 do art. 147.º do CPPT.

* * *
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso e confirmar a decisão recorrida, com 
o esclarecimento que é de improcedência, com a presente fundamentação.

Custas pelo Recorrente.

Lisboa, 2 de Outubro de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Valente Torrão — Ascensão 
Lopes.

(1) É certo que a lei, impondo que o julgamento da matéria de facto seja feito na sentença, designadamente impondo 
que «[o] juiz discriminará […] a matéria provada da não provada, fundamentando as suas decisões» (cf. art. 123.º, n.º 2, 
do CPPT), designadamente, tomando «em consideração os factos admitidos por acordo, provados por documentos ou por 
confissão reduzida a escrito e os que […] deu como provados, fazendo o exame crítico das provas de que lhe cumpre conhe-
cer» (art. 659.º, n.º 3, do CPC, na redacção em vigor à data e que será sempre aquela a que nos referiremos, a menos que haja 
indicação expressa em contrário), não exige que o mesmo seja feito de forma autonomizada. No entanto, a praxis levou a que 
se considere de boa técnica que o julgamento de facto seja feito numa parte perfeitamente delimitada da sentença, a seguir 
ao relatório (cfr. art. 659.º, n.º 2, do CPC). Estes considerandos, feitos relativamente à sentença, valem para todas as decisões 
judiciais que exijam a produção de prova sobre os fundamentos do pedido.

(2) No sentido de que a omissão total do julgamento da matéria de facto não depende de invocação (como faria supor 
o 125.º, n.ºs 1 e 2, do CPPT e o 668.º, n.ºs 1, alínea b), e 4, do CPC) e, ao invés, é do conhecimento oficioso, nos termos do 
art. 729.º, n.º 3, e 730.º, n.ºs 1 e 2, do CPC, «normas aplicáveis por evidente por maioria de razão, pois se tal possibilidade 
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é concedida ao Supremo quando haja mera insuficiência da matéria de facto para basear a decisão de direito, também terá 
de sê -lo quando ocorra omissão absoluta desta», vide JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo 
Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume II, anotação 7 b) ao art. 125.º, págs. 358 e 359.

(3) Neste sentido, por mais recentes, vide os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo:

de 16 de Novembro de 2011, proferido no processo com o n.º 453/11, publicado no Apêndice ao Diário da Repú-
blica de 16 de Julho de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32240.pdf), págs. 2030 a 2033, também disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/ef5776f590f7d1488025795100424a6b?OpenDocument;

de 7 de Março de 2012, proferido no processo com o n.º 18/12, publicado no Apêndice ao Diário da Repú-
blica de 18 de Abril de 2013 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2012/32210.pdf), págs. 599 a 601, também disponível 
em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/3e91fe0e552dc47f802579c2003ff8d8?OpenDocument;

de 16 de Maio de 2012, proferido no processo com o n.º 1149/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/56052dbd00497e60802573b8005891bd?OpenDocument.

(4) Cfr. o seguinte acórdãodesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
de 30 de Março de 2011, proferido no processo com o n.º 894/11, publicado no Apêndice ao Diário da Repú-

blica de 11 de Agosto de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32210.pdf), págs. 546 a 554, também disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/fce22a4c759f5e748025786a0036b86c?OpenDocument.

(5) Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume II, anota-
ção 3 ao art. 147.º, pág. 584 (conjugada com idêntica nota no volume I da 5.ª edição da mesma obra, pág. 1083, para colmatar 
a omissão de uma linha, por erro tipográfico, verificada relativamente a essa nota na 6.ª edição).

(6) Idem, pág. 585.
(7) Cfr. ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil Anotado, volume II, Coimbra Editora, 3.ª edição – reimpressão, 

págs. 288/289. No mesmo sentido, RODRIGUES BASTOS, Notas ao Código de Processo Civil, volume I, 3.ª edição, 1999, 
pág. 262, e ANTUNES VARELA, Revista de Legislação e Jurisprudência, ano 100.º, pág. 378.

(8) Em anotação a este artigo, JORGE LOPES DE SOUSA, salienta que «o processo de impugnação judicial está estru-
turado como processo de mera anulação, que tem em vista apurar da legalidade do acto impugnado e anulá -lo ou declarar a 
sua inexistência ou nulidade, à semelhança do que sucedia com o recurso contencioso, previsto na LPTA, que, nos termos do 
seu art. 6.º salvo disposição em contrário, era de mera legalidade e tinha por objecto a declaração da invalidade ou anulação 
dos actos recorridos» (ob. e vol. cit., pág. 325).

(9) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, ob. e vol. cit., anotação 3 ao art. 147.º, pág. 585.
Na jurisprudência, por mais recente, o seguinte acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo:
de 15 de Maio de 2013, proferido no processo n.º 229/13, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/62ced2c70c2906e380257b800038a262?OpenDocument. 

 Acórdão de 2 de Outubro de 2013.

Assunto:

Taxa. Promoção. Vinho. Direito comunitário. Auxílio de Estado.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional na-
cional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do artigo 92.º 
do Tratado (actual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de 
uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atri-
buições do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., cobrada aos agentes do sector e 
representando mais de 62 % do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais (característica típica associada 
à qualificação dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I. P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Sendo, por isso, de considerar não existir «um grau suficiente de probabilidade» de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.



3782

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que a 
receita da mesma corresponde a cerca de 62 % do financiamento da actividade 
do IVV, I. P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV, I. P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1221/12 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A……., Lda., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Viseu, julgou improcedente a impugnação que deduzira contra o indeferi-
mento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de taxa de promoção, referente ao mês de Maio 
de 2004, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho.

1.2. Termina as alegações formulando as Conclusões seguintes:
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-

cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Maio de 2004.

B. A B…….. não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando os 
mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante» – cf. página 32 da sentença proferida nos autos –, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto é 
que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de noti-
ficação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A…….. à aludida taxa de promoção nos pre-
sentes autos: a violação do disposto no artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) 
e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A…….. perante os órgãos jurisdicionais nacionais – cf., 
neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, 
Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art.º 93.º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual 
art º 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta dispo-
sição.» – cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD  - BRABANT, proces-
so C -174/02 [sublinhado nosso], Acórdão da 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -3994

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno comu-
nitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição comunitária 
que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A…….. teria 
legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros 
que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do 
artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de 
compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da intervenção 
da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 1 
do artigo 108.º do TFUE), detém a competência  - exclusiva  - para proceder ao exame permanente da 
compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.
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I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu – ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... – o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«66. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário [...]

72. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A……… não alega a 
contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não 
procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e 
os destinados à exportação, mencionada na página 32 da sentença posta em crise).

L. A A……. sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não no-
tificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) – cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos – cf. 
alíneas F) e G) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o procedimento 
contraditório C43/2004, junto aos autos pela A……. com a sua petição inicial e dada por integralmente 
reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão – cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004 – conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, que 
ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em 
causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios 
não notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário – juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações 
contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado exe-
cução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxilio» (cf. página 33 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e – pior – 
olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. […] O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra violada 
no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de uma 
qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!
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V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e países terceiros” para procurar justificar que «a instauração pela impugnante da presente acção de 
impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a 
aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente improce-
dente» – cf. página 30 da sentença ora posta em crise, reproduzindo os artigos 86 da contestação do IVV.

W. O reembolso – ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A……., com as demais consequências legais – requerida nos presentes autos não decorre da adopção, 
por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria a 
final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito dessa 
decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e proibição 
de execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), aces-
sível em http://eur -lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:005:0011:0026:PT:PDF

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a com-
patibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro de 
2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de decisão 
do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar que esta 
Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, acessível 
no link http://eur -lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:328:0049:0050:PT:PDF

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do au-
xílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não vem 
validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreendidas em 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da jurisprudência 
comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) e foi explicado na petição 
inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV  - A) respectivo).

BB. Tais medidas – em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos – eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxilio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos 
por terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art º 88.º], por-
quanto «qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em 
causa, dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.»  - cf. Acórdão de 05.10.2006,  TRANSALPINE 
 ÖLLEITUNG IN ÖSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante – isso sim – para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia – conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 88.º do TFUE), pelo que semelhante medida – a 
taxa de promoção – é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
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comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa in-
fluencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição 
do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção 
e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia ((2) cf., entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALSTER, 
OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005 STREEJGEWEST WESTELIJK NOORD -BRABANT.), 
este concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado – a taxa de promoção – é parte integrante 
da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos 
auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios 
com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida – cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxilio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 130 
da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio modo 
de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível com as 
normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxilio propriamente 
dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores nacionais 
do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios pro-
priamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido – como o foi (cf. pará-
grafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das cam-
panhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos 
nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108.º, 
n.º 3, do TFUE») – impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos 
actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabeleci-
mento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é 
contrário ao Direito Comunitário – o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente 
ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Maio de 2004 e veio a ser, com manifesto 
erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da obri-
gação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, do Tratado 
[88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect,, p. I -3735, n.º 31).»  - cf. 
parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/0l e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»

 - cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
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RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

 - cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito di-

recto do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos 
particulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da 
Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por 
terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

 - cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-

teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as con-
sequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

 - cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 

proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em 
crise.

▬ Termina pedindo a procedência do recurso e a revogação da sentença recorrida.
E mais pedindo, ainda, o seguinte:
▬ Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de 

notificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal – in casu, a chamada taxa de promoção – que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa – 
consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual – financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória – e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados –, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre 
a respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo – e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida me-
dida parafiscal –, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

1.3. Contra -alegou o recorrido formulando, a final, as Conclusões seguintes:
A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência ao período mensal de Maio de 2004.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso – artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.os 2 e 3 e 685.º -A, n.os 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
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e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações – cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior – cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1ª secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» – cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE – hoje, 
artigo 108.º, n.º 2 do TFUE –, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação co-
munitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º 
do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 

dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.
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O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 – cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.os 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em que 
a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012 – através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 –, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

▬ Termina pedindo a confirmação da sentença recorrida e a improcedência da pretensão da Re-
corrente em ver anulado o indeferimento do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise.

1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«Questão prévia de fls. 336 e 337: nada a opor a que se conheça do recurso interposto, atento que a 

solução defendida quanto à questão suscitada – da obrigatoriedade da notificação à Comissão Europeia 
da taxa de promoção em causa como devida ao Instituto do Vinho e da Vinha.

Com efeito, a mesma mostra -se fundada no constante das conclusões 0. e seguintes, e por refe-
rência ao previsto no n.º 3 do art. 108.º do T.F.U.E..

Questão de fundo:
Nos termos que resultam da parte final desta disposição, apenas resulta que enquanto não houver 

decisão final, não é possível ao Estado -Membro pôr em execução as medidas projectadas.
Ora, esta decisão parece ter sido adoptada pela própria Comissão, através de “Decisão a 20.7.2010”.
De tal parece decorrer que o recurso é de improceder.
No entanto, e se dúvidas ainda houver e caso se opte por sujeitar à apreciação do Tribunal de 

Justiça as questões enunciadas a fls. 314 e 315, a titulo prejudicial, mais parece ser de o efectuar, mas 
em termos de questionar também se quanto à taxa de promoção dos autos é possível entender que a 
mesma se encontra em conformidade com o previsto nos arts. 87.º e 88.º do Tratado da União Europeia 
e com o Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão.»

1.5. Notificadas as partes do teor do Parecer do MP, apenas a recorrente veio pronunciar -se 
(fls. 390/393), continuando a sustentar a procedência do recurso.

1.6. Corridos os vistos legais, cabe deliberar.
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FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A)  - No dia 04 de Junho de 2004, a A……. procedeu à autoliquidação da quantia de € 97.548,27, 

a título de taxa de promoção referente ao mês de Maio de 2004 – cf. documento n.º 1, junto com o 
pedido de revisão oficiosa.

B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no
Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da 

Portaria n.º 383/97, de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, 
de 15 de Dezembro, que fixa o valor da taxa.

C)  - Em 22/12/2008 a A……. apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida em A.
D)  - O pedido mencionado em C. foi indeferido em 12/01/2009.
E)  - Em 11/02/2009, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
F)  - No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE (cfr. 
doc. n.º 2 em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado 
sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo ainda sido 
adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G)  - No documento da Comissão Europeia – publicado no JOUE – C 92/12, de 16.4.2005, sob 
a epígrafe:

“Auxílio Estatal – Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) – Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º Tratado CE
(2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa,..., sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios púbicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

…
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
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auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”.
3. Face ao teor das Conclusões das alegações da recorrente, das Conclusões das contra -alegações 

do recorrido, bem como do teor do Parecer do MP, as questões a decidir são as seguintes:
 - Saber se a sentença incorreu em erro de julgamento, ao decidir que a taxa de promoção do 

vinho, em causa nos autos (relativa ao mês de Maio de 2004) não padece de ilegalidade decorrente da 
não notificação prévia à Comissão Europeia, por força do disposto no art. 88º do TCE (actual n.º 3 do 
art. 108º do TFUE).

 - Aferir da necessidade do reenvio prejudicial o TJUE para conhecimento das questões suscitadas 
na parte final das alegações da recorrente.

3.1. Previamente, porém, importa apreciar se as Conclusões das alegações do recurso violam o 
disposto no n.º 3 do (então) art. 685º -A do CPC, e se, por isso, não é possível conhecer -se do recurso.

Com efeito, nas Conclusões E a G das Contra -alegações, o recorrido sustenta que que as alega-
ções da recorrente não cumprem o disposto no (então) art. 685º -A do CPC, pelo que não devem ser 
admitidas, já que ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a recorrente 
ataca a conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na PI e no facto de o Tribunal não ter 
aderido à sua posição.

Ora, não obstante eventual entendimento de que as conclusões das alegações não correspondem a 
Conclusões sintéticas (e de que, porventura, deveriam ter merecido, oportunamente, convite  - que não 
foi formulado  - para que fossem sintetizadas  - cfr. o n.º 3 do dito art. 685º -A do CPC), delas resulta de 
forma clara o fundamento pelo qual a recorrente pede a revogação do julgado recorrido (cfr. as Con-
clusões L, M, T e UU) e qual o vício que se lhe imputa: erro de julgamento da sentença por olvidar 
que a taxa de promoção em causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia 
à Comissão Europeia, por força do disposto no art. 88º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE).

Assim, neste contexto, entende -se nem haver violação do disposto naquele invocado normativo, 
nem motivo para que as Conclusões, e consequentemente o recurso, não sejam conhecidos.

Improcede, pois, a suscitada questão prévia.
3.2. Importa, então, apreciar o alegado erro de julgamento imputado à sentença recorrida, bem 

como o pedido de reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia.
Estas questões são, até nos pressupostos de facto, em tudo idênticas às que foram apreciadas e 

decididas neste Supremo Tribunal Administrativo pelo acórdão de 23/4/2013, proferido no processo 
n.º 29/13, em que o ora relator interveio como adjunto, e no qual, com fundamentação que mereceu e 
continua a merecer a nossa adesão, se concluiu no sentido da manutenção da autoliquidação ali em causa 
e de que ficava prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade (acórdão a que se têm seguido muitos 
outros, nomeadamente, os prolatados em 30/4/2003, proc. n.º 292/13; em 22/5/2013, procs. nºs. 9/13, 
44/13, 48/13, 53/13, 200/13 e 1311/12; em 29/5/2013, procs. nºs. 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/12).

Ora, a doutrina ali expendida é inteiramente transponível para o presente caso (sendo, aliás, 
as alegações e contra -alegações exactamente iguais, variando apenas os montantes e os períodos da 
taxa  - no caso em apreço está em causa a taxa de promoção referente ao mês de Maio de 2004, no 
montante de € 97.548,27) pelo que, tendo também em vista uma interpretação e aplicação uniformes 
do direito (nº 3 do art. 8º do CCivil), haverá, portanto, que aqui reiterar o que ali se julgou, no sentido 
da improcedência do recurso e da confirmação do julgado recorrido (de improcedência da impugnação 
judicial deduzida – ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE 
requerido pela recorrente), em adesão, como se disse, aos fundamentos constantes daquele aresto e que 
aqui, com a devida vénia, de seguida se transcrevem:

«4. Caracterização da taxa de promoção do vinho
Segundo o n.º 1 do artigo 17º da Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o Instituto do Vinho 
e da Vinha (IVV, IP.,) tinha por missão, “coordenar e controlar a organização institucional do sector 
vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política comunitária e pre-
parar as regras para a sua aplicação, bem como participa na coordenação e supervisão da promoção 
dos produtos vitivinícolas”.

Como se pode ler na Decisão da Comissão, de 20/7/2010 C (2010) 4891 final, nas suas funções 
de coordenação geral do sector vitivinícola, o IVV realiza dois tipos de actividades:

 - actividades que visam, principalmente os vinhos e produtos vínicos produzidos em Portugal, 
designadamente, as relativas à auditoria dos sistemas de controlo e certificação dos vinhos;

 - actividades destinadas, indistintamente, aos vinhos e produtos originários de Portugal e aos 
originários dos outros Estados -Membros e/ou países terceiros e comercializados em Portugal;

 - o IVV, I.P., presta igualmente determinados serviços a terceiros, nomeadamente: (i) organização 
e promoção das actividades de formação para os agentes económicos, organizações profissionais e 
interprofissionais do sector vitícola e funcionários do IVV; (ii) disponibilização aos agentes económicos 
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do sector da capacidade de armazenagem das infra-estruturas do IVV; e (iii) prestação de serviços do 
Laboratório do IVV e formação do seu próprio pessoal e de outros operadores do sector vitivinícola 
(financiada em grande parte por programas de apoio comunitário) (Podemos dizer que estas são as 
suas atribuições essenciais desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de Setembro, e 
posteriores reestruturações pelos Decretos -Leis nºs. 102/93, de 2 de Abril; n.º 99/97, de 26 de Abril; 
n.º 47/2007, de 27 de Fevereiro e, finalmente, o n.º 66/2012, de 16 de Março, sendo para o efeito dotado 
de autonomia administrativa.).

Da referida Decisão resulta de igual modo que o apoio à promoção genérica do vinho e dos 
produtos vínicos foi atribuído desde 1997, por concurso, à Viniportugal, associação de natureza in-
terprofissional representativa do sector, que foi, desta forma, a beneficiária da totalidade do produto 
da taxa parafiscal destinada a esse fim.

A prestação dos mais diversos serviços ao sector vitivinícola e respectivos operadores levou 
o legislador a fixar que o financiamento do IVV, IP., seria garantido, em larga medida, através da 
receita proveniente do produto das taxas cobradas sobre os vinhos e os produtos vínicos (cfr., a título 
de exemplo, o art. 31º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 de Abril), que aprovou os res-
pectivos Estatutos.

Através do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho (Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, 
de 14 de Junho.), o legislador reformulou o sistema de taxas existente e procedeu à criação de uma 
única taxa incidente sobre os produtos vínicos, a cobrar pelo IVV, IP., que constituía a principal 
fonte de financiamento das acções de coordenação geral do sector (Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei 
n.º 137/95, de 14 de Junho.).

De acordo com o estatuído no art. 1º, n.º 1, daquele diploma, “Os vinhos e produtos vínicos pro-
duzidos no território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam 
sujeitos à aplicação de uma taxa, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV), relativamente à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”. Mas como este decreto -lei não chegasse 
a ser regulamentado, o legislador, através do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, veio introduzir 
melhorias no regime da referida taxa de forma a adequar a matéria aos objectivos da política vitivi-
nícola nacional e comunitária (cfr. o respectivo preâmbulo).

Quanto ao âmbito da taxa de promoção do vinho, o art. 1º do diploma reproduziu o anterior 
preceito e, quanto aos sujeitos, resulta do art. 3º que a taxa de promoção é devida quer pelos agentes 
económicos quer pelos produtores, no caso previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 2º do Decreto -Lei 
n.º 119/97. Por sua vez, mantém -se, igualmente, no art. 11º, n.º 1, que a fixação do valor da taxa seria 
objecto de portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

No seguimento do mencionado decreto -lei, foram publicadas diversas portarias, sendo de salientar 
a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que serviu, no caso em apreço, à fixação do valor da 
taxa a pagar pela recorrente.

Com interesse para a decisão, importa ainda considerar que, segundo a Decisão da Comissão 
de 2010, o produto da taxa de promoção, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcio-
namento do IVV, I.P., destina -se, em primeiro lugar, ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do sector do vinho prestados por si e, em segundo lugar, às actividades de promoção do vinho 
e dos produtos vínicos.

No que respeita à actividade de promoção do vinho, verifica -se que uma parte da taxa é destinada 
a campanhas de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos, sem referência à sua origem, em 
Portugal e, outra parte, a campanhas de promoção do vinho e dos produtos vínicos portugueses no 
território dos outros Estados -Membros e de países terceiros. No período sobre que incidiu a decisão 
da Comissão de 2010, os custos das acções de formação organizadas pelo IVV, I.P., com excepção de 
uma formação de interesse geral «Sistemas de informação e Gestão Vitivinícola 2000», cujo custo total 
foi de 367,12 EUR, foram integralmente suportadas pelos programas do Fundo Social Europeu, pelo 
que nem os agentes económicos nem o IVV tiveram de contribuir para o seu financiamento.

É esta taxa que, segundo a recorrente, enferma de ilegalidade manifesta, decorrente da falta 
de notificação prévia à Comissão e respectiva execução antes da decisão final daquela entidade, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE)  - pontos D e 
L das Conclusões.

5. Da relevância das decisões da Comissão emitidas sobre a taxa de promoção
Segundo o estatuído no art. 108º do TFUE (ex art. 88º TCE) é da competência exclusiva da 

Comissão Europeia o exame permanente dos regimes de auxílios de Estado, em cooperação com os 
Estados -Membros, “com vista a impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado, como 
se conclui do Acórdão Lorenz” (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição das Ajudas de 
Estado concedidas em Violação do Direito Comunitário, Coimbra, 1994, pp. 58 ss.). Para tanto, é es-
tabelecido um sistema de controlo prévio dos auxílios novos, previsto no n.º 3 do mesmo preceito e no 
art. 2º do Regulamento do processo (Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 
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1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93º do Tratado CE.), segundo o qual a Comissão 
deve ser informada, em devido tempo, dos projectos de auxílio, antes da sua execução.

“A fase preliminar do processo de controlo dos auxílios novos inicia -se, assim, com a notificação 
do projecto de auxílio, devendo os Estados (…) utilizar, para o efeito, formulários recomendados pela 
Comissão. A obrigação de notificar previamente os projectos de auxílio é uma obrigação incondicional 
dos Estados relativos a auxílios novos, incluindo a modificação dos existentes …” (Cfr. ANTÓNIO 
CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2003, p. 271.).

Os auxílios não notificados ou postos em execução antes de uma decisão da Comissão são objecto 
de um específico processo de controlo que se inicia com a recepção e análise de informações que a 
Comissão tenha recolhido oficiosamente ou através de denúncia de terceiros.

No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que não 
constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de serviços 
ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º

A única acção de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 
367,12 EUR, não constitui um auxílio.

Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (Segundo o disposto no artigo 7, 
n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, «A Comissão pode 
acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível 
com o mercado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante 
designada «decisão condicional» (cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64)), 
isto é, desde que Portugal respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as 
quais implicavam o reembolso de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes 
dos outros Estados -Membros, entre 1997 e 31 de Dezembro de 2006.
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Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de Dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 
(que procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 
mediante recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das 
sétima e nona condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2º que se considera que os auxílios não 
preenchem todos os critérios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107º do TFUE, pelo que estão isentos da 
obrigação de notificação prevista no n.º 3 do artigo 108º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, 
os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três exercícios financeiros por empresa 
beneficiária), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado aos 
auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação (…)” 
(Carta de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O art. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente no-

tificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não 
pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma 
decisão final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (Ver também o disposto no artigo 3º, do 
Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999.).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito directo na 
esfera jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previa-
mente à Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a 
toda a ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, 
Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, “O Papel dos Tribunais Nacionais 
na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da última 
frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de 
Sousa Franco, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA 
DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., p. 56.).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de Novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os actos praticados durante o período da proibição 
contida no art. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os actos inválidos»” (Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.).

E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acórdão de 1973 (Cfr. ANTÓNIO 
CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.), competência para exigir o reembolso dos auxílios atri-
buídos em violação do Direito Comunitário, com vista a restabelecer o satus quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
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de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (Cfr. JOÃO 
NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no art. 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final 
da Comissão (Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Novembro de 1990, Processo C -354/90.). 
Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição de auxílios 
atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro 
de 2008, proc. C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição 
de auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe -lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstân-
cias excepcionais.». (Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects 
institutionnels du droit des aides d’Etat», EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber 
Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law International, pp. 43 -64, em especial, 
pp. 55 -56.)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos au-
xílios suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, 
como vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de 
promoção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro 
lado, coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da auto -liquidação em 
causa (relativa a Setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 
2004 dar início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no 
artigo 6º do regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação 
da obrigação de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de 
tal invalidade em conformidade com o seu direito nacional (Cfr. Conclusões do Advogado Geral 
L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui jurisprudência assente do 
TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas de 
Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respectivo direito nacional, o que engloba o 
regime do procedimento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo 
aplicável, sendo que as regras aplicáveis ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser 
as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou análogos meramente internos. Para 
maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A revogação de 
actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a 
dois tempos?, Revista do Ministério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, pp. 33 ss.), sendo 
que na nossa ordem jurídica este Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (Segundo 
o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de 
uma norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias 
previstas nos arts. 281 e 282º da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade 
dos regulamentos obedece aos pressupostos pasmados no art. 73º do CPTA.), no caso concreto, por 
ilegalidade formal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que 
implicaria que a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distin-
guir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas acções de promoção 
e publicidade dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respectivo 
financiamento, através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente 
da taxa cobrada aos operadores do sector vitivinícola e afecta, no essencial, ao financiamento da 
actividade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto -liquidação, no 
valor de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Setembro de 2007, 
com fundamento em alegada ilegalidade.
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Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (Segundo 
o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os 
produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de pro-
moção, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) 
relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, n.º 1, dispõe -se que “São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de 
aposição dos selos ….”.), e a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, 
significa que a obrigação de notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o 
procedimento legislativo que culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE 
ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 

22 de Março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a 
aplicar a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada 
sem ter em conta o processo de controlo prévio do art. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, 
jurisprudência reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de Novembro de 1991 (Cfr. JOÃO NOGUEIRA 
DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do Advogado -Geral 
Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de Setembro de 1990, proc C -5/89.).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis 
e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes 
de recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para 
que possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada 
por meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja selectiva, distorça ou 
ameace distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio entre os EM” (Cfr. 
JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina 
Coimbra, 2012, p. 520.).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (Cfr., entre 
outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. 
cit., p. 714.), onde se incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas 
públicas, seja na forma de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de 
receitas (isenções fiscais, dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afectação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a acções 
de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (art.11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto 
de não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, 
como vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência 
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do TJ. Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo 
objectivo essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma 
não implica, à partida, um auxílio concedido directa ou indirectamente através de recursos do Estado 
e, por outro lado, serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos 
auxílios de Estado (Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de 
Julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, 
a Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das 
actividades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação 
geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, 
não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da Repú-
blica Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, 
de 15 de Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam 
ou não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, 
“um grau suficiente de probabilidade” (Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.) de 
tal medida envolver auxílios estatais (Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de 
Setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE 
ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38.), em termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do 
procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ile-
galidade da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o 
respectivo procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do art. 88º do TCE (ponto L 
das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da auto -liquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside 
na particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor 
de ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas 
pelas vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
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-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou 
de Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifesta-
mente desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida.
Em face de tudo o que vai exposto, não havendo dúvidas quanto à não verificação da obrigação 

de comunicação prévia, fica consequentemente prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade.»
3.3. Acolhendo -se, pois, como supra se referiu, esta fundamentação constante do acórdão desta 

Secção do STA, de 23/4/2013, proc. n.º 29/13, a qual, com as adaptações pertinentes (nomeadamente 
quanto ao montante e período da taxa questionada) é inteiramente transponível para os presentes autos, 
tem de concluir -se que o recurso não merece provimento.

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

Lisboa, 2 de Outubro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 2 de Outubro de 2013.

Assunto:

Execução fiscal. Anúncio da venda. Modalidade da venda. Formação de lotes de bens. 
Preço dos lotes. Audição do executado. Artigo 886º -A do CPC.

Sumário:

 I — O acto do órgão de execução fiscal que, determinando a realização do acto da 
venda dos bens penhorados no âmbito do processo de execução fiscal, fixa a 
modalidade da venda, a formação de lotes de bens e o respectivo preço de venda, 
importa a prévia audição do executado nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 886º -A 
do CPC, subsidiariamente aplicável ao processo de execução fiscal.

 II — Se a omissão dessa formalidade for susceptível de influir na decisão, impõe -se 
anular a decisão que determinou a realização da venda, bem como todos os actos 
subsequentes que dele dependam absolutamente, em conformidade com o que 
dispõe o artigo 201.º. n.os 1 e 2 do CPC.

Processo n.º 1385/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

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

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença do Tri-
bunal Administrativo e Fiscal do Funchal que julgou procedente a reclamação judicial que a sociedade 
A………………….., LDA, deduziu contra o despacho do órgão de execução fiscal que determinou a 
realização do acto da venda dos bens penhorados no âmbito do processo de execução fiscal que contra 
ela corre por dívidas à Segurança Social dos anos de 1996 e 2000 e respectivos juros de mora.
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1.1. Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A) Na douta sentença recorrida veio o Meritíssimo Juiz a quo julgar que foi cometida pelo órgão 

de execução fiscal  - este estabelecido nos termos do art. 149º do CPPT  - uma ilegalidade por não ter 
sido ouvida a executada ora recorrida, antes de proferir a decisão sobre a venda, designadamente, 
“sobre a determinação da modalidade escolhida, sobre o valor base dos bens a vender e mesmo sobre 
a eventual formação de lotes, com vista à venda em conjunto dos bens penhorados, por força e nos 
termos do disposto no art. 886º -A, n.º 1 e 2, do Código de Processo Civil, aplicável ex vi da alínea e) 
do art. 2º do Código de Procedimento e de Processo Tributário. (...)”

B) Determinou o Meritíssimo Juiz a quo que “Ao preterir tal formalidade, o órgão de execução 
fiscal impediu a executada de intervir nesta fase do processo e de participar na decisão sobre a venda”, 
tendo determinado que “(...) a irregularidade cometida, demonstrada que está a suscetibilidade de ter 
influído na decisão proferida, produz, necessariamente, nulidade, importando, consequentemente, a 
anulação do acto reclamado e a dos actos subsequentes que eventualmente tenham sido praticados e 
que dele dependam absolutamente, ex vi artigo 201º n.º 1 e n.º 2 do Código de Processo Civil. (…).

C) Declarando a douta sentença recorrida que “anulando -se a decisão sobre a venda, em virtude 
da declarada nulidade por preterição de uma formalidade prescrita na lei, procede forçosamente a 
pretensão deduzida em juízo, ficando logicamente prejudicada a resolução das demais questões sub-
metidas à apreciação deste tribunal quanto à legalidade desse mesmo acto, nestes autos reclamado (cf. 
artigo 660º, n.º 2 do Código de Processo Civil)».

D) Terminando por “julgar procedente a presente reclamação, anulando a decisão de venda recla-
mada, e bem assim, os termos subsequentes do processo que dele dependam absolutamente”.

E) O PEF previsto e regulado no art.º 148º e ss do CPPT tem natureza judicial, atento o disposto 
no art.º 103º da LGT.

F) O objecto do presente recurso é a decisão de anulação do despacho determinativo da venda de 
bens da executada, datado de 2/01/2012, a que houve lugar no seio do PEF n.º 2828 -01/100078.0, a 
correr termos no Serviço de Finanças de Machico, pelo facto do Meritíssimo Juiz a quo ter considerado 
que o mesmo está ferido de nulidade, designadamente, por não ter cumprido o disposto no art.º 886º -A 
do CPC ex vi do art.º 2º alínea e) do CPPT.

G) A Fazenda Pública defende que in casu o indicado dispositivo legal, sob a epígrafe “Determi-
nação da modalidade da venda e do valor base dos bens” aplicável em vendas judiciais em processos 
de execução comum, não tem aplicação na venda de bens ocorrida no seio de uma execução fiscal uma 
vez que em nosso parecer, não estamos perante um caso de existência de lacuna na lei tributária que 
conduziria a ter de se lançar mão do direito subsidiário tal como previsto no art.º 2º do CPPT.

H) De facto, os artigos 248º e ss do CPPT prevêem a modalidade da venda e a sua tramitação, 
sendo que no caso de venda por leilão electrónico, como é o caso dos autos, os procedimentos e es-
pecificações da sua realização encontram -se definidos na Portaria n.º 219º/2011 de 01/06 tal como 
estatuído no art.º 248º n.º 6 do CPPT.

I) Daí que se considere que a decisão recorrida constitui violação de lei e, consequentemente, 
deverá ser revogada.

J) No seio do PEF sub judice houve lugar a diversas vendas de bens da executada, por forma 
a satisfazer o crédito tributário, sendo que neste caso a executada é devedora à Fazenda Pública no 
valor de € 2.467.530,71 — cfr. com as informações do Serviço de Finanças de Machico datadas de 
02/01/2012 e de 26/01/2012, a fls. 618 do PEF e 149 do procedimento aberto pela apresentação da 
presente reclamação, respectivamente.

K) Em 14.05.2002 foi ordenada a venda por proposta em carta fechada dos bens objecto de penhora, 
datada de 02.01.2002 (vide docs. 6, 7 e a fls. 8 dos autos de execução fiscal), tendo -se verificado que 
apenas foram adjudicadas as verbas 4 e 12, as quais foram manifestamente insuficientes para solver a 
dívida exequenda.

L) Posteriormente, após muitas vicissitudes, melhor identificadas nas sobreditas informações 
do serviço de finanças, houve lugar a mais três vendas com os números 2828.2011.3; 2828.2011.4 e 
2828.2011.2, quer através da modalidade de propostas em carta fechada, quer através de negociação 
particular, tendo todas ficado desertas, o que motivou o despacho ora reclamado, que determinou a 
venda em leilão electrónico.

M) O órgão de execução fiscal observou as normas legais em vigor, em cada momento, atento a 
sua actuação estar estritamente vinculada à lei — vd. artigos 55º da LGT e 3º e 4º do Código de Proce-
dimento Administrativo (doravante designado por CPA), nomeadamente quanto a este último despacho, 
o previsto no artigo 248º, n.º do CPPT e a Portaria n.º 219/11, de 01.06, esta última que aprova, tal 
como indicado no seu preâmbulo, um novo regime que “assenta fundamentalmente no estabelecimento 
do leilão electrónico como modalidade regra”.

N) Ora, nos termos da indicada Portaria, aplicável por força do artigo 248º n.º 6 do CPPT, não vem 
prevista nenhuma norma que determine a exigibilidade, no seio de uma execução fiscal, de audição do 
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executado sobre os bens a vender. Aliás, o próprio artigo 886º -A do CPC, no seu n.º 1 ab initio estatui 
“quando a lei não disponha diversamente (…)”.

O) À data em que foi proferido o despacho de venda posto em causa na douta decisão recorrida, a 
redacção em vigor do art.º 248º do CPPT era a dada pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12, o qual determina, 
no seu n.º 1, que “a venda é feita preferencialmente por meio de leilão electrónico”. Estipulando, este 
dispositivo legal, no seu n.º 6, que “Os procedimentos e especificações da realização de venda por leilão 
electrónico são definidos por portaria do Ministro das Finanças”, o que veio a ser regulamentado e apro-
vado pela indicada Portaria n.º 219/2011, de 01/06. Tais ditames foram observados no caso dos autos.

P) Acresce que, tendo o órgão de execução fiscal observado a natureza imperativa de modalidade 
de venda a adoptar ao tempo em vigor — neste último caso, como nos anteriores despachos de venda  -, 
que não podia ser por si alterada, “não se previa no processo de execução fiscal a audição prévia referida 
no art. 886º -A, n.º 1 do CPC, situação essa que estava em consonância com o objectivo de imprimir ce-
leridade ao processo de execução fiscal justificada pelo interesse público que têm as receitas que através 
dele são cobradas”, conforme defende Jorge Lopes de Sousa in, Código de Procedimento e de Processo 
Tributário Anotado e Comentado, 6ª Edição, 2011, Áreas Editora, volume III, p. 584 a 586 — vide no 
mesmo sentido acórdão desse Venerando Tribunal, de 17/12/2003, no processo n.º 1951/03.

Q) Defende ainda Jorge Lopes de Sousa in Código de Procedimento e de Processo Tributário 
Anotado e Comentado, em anotação ao art. 248º do CPPT que “Perante esta omissão de referência à 
audição prévia, que é expressamente feita no art.º 886º -A, n.º 1, do CPC para o processo de execução 
comum, e não valendo no processo de execução fiscal a sua razão de ser, por não haver livre opção do 
órgão de execução fiscal sobre a modalidade da venda a adoptar inicialmente, era de concluir que tal 
audição não tinha de ser efectuada antes dessa determinação inicial da modalidade de venda.” Nesse 
sentido, afirmando a não aplicabilidade no processo de execução fiscal do art.º 886º -A do CPC, podem 
ver -se os seguintes acórdão do STA: de 17/12/2003, no processo n.º 1951/2003, já acima referenciado; 
de 28/03/2007, processo n.º 26/07; de 12/09/2007, processo n.º 699/07 e de 03/10/2007, processo 
n.º 514/01.

R) Releva referir, todavia, que a executada, ora recorrida foi regularmente notificada, quer da 
penhora a que houve lugar, quer do despacho de venda sub iudice.

S) Refira -se, ainda, que a transmissão do direito de propriedade mediante compra e venda realiza-
-se, em regra, por via contratual (artigos 408º e 874º do CC). No entanto, mediante meios coercivos, no 
âmbito do processo de execução fiscal, pode verificar -se a venda na sequência de penhora de bens do 
executado com vista à satisfação da dívida exequenda, mediante a afectação do produto da alienação.

T) A venda dos bens penhorados, como atesta a tramitação havida no PEF sub judice, é necessa-
riamente instrumental e suster -se -á assim que o produto dos bens vendidos seja suficiente para paga-
mento da dívida exequenda e acréscimos legais (juros e custas), enquanto manifestação do princípio da 
proporcionalidade previsto no art.º 55º da LGT, o qual não foi posto em causa no caso em apreço.

U) A venda dos bens penhorados em PEF é regulado pelo CPPT, nos artigos 248º e seguintes, e 
no presente caso igualmente pela Portaria acima indicada.

V) A especificidade do regime legal aplicável tem em conta a particularidade do interesse público 
subjacente à arrecadação das receitas tributárias e à indisponibilidade do crédito tributário, tal com estatui 
o art. 30º, n.º 2 da LGT, daí resultando especiais preocupações de simplicidade e celeridade — vide 
artigo 177º do CPPT. Como referido por Carlos Paiva in o Processo de Execução Fiscal, Almedina. 
Coimbra. 2008 P. 166, “A execução fiscal está concebida para ter um processamento simples e célere, 
sem paralelo com a execução comum, sendo notória a inexistência de um verdadeiro contraditório, uma 
vez que, aos executados (originários) apenas lhes é permitida a dedução de oposição”.

W) Portanto, no caso em crise, não se antevê em que momento foram preteridas as formalidades 
legais, designadamente no despacho de venda cuja legalidade foi posta em causa pelo Meritíssimo 
Juiz a quo.

X) Mais, tendo o referido despacho sido precedido de auto de penhora não posto em causa na 
sentença recorrida, “Uma vez apreendidos os bens do executado, através de penhora, impõe -se à admi-
nistração fiscal, a necessidade de proceder à venda dos bens, porquanto, será através da afectação do 
produto da venda à execução, que poderá ser extinto o processo executivo (cf. art 261º do CPPT)” - Carlos 
Paiva in o Processo de Execução Fiscal, Almedina, Coimbra, 2008.

Y) Nesse sentido, a melhor doutrina aponta para a instrumentalidade da penhora face à fase 
procedimental seguinte: a venda coerciva. Tal como diz Rui Duarte Morais in A Execução Fiscal, 
Almedina, Coimbra, 2005, p.p.92 -93, “a delimitação operada pela penhora circunscreve a esses bens 
o âmbito dos actos procedimentais subjacentes, como sejam, por ex., a venda judicial ou a reclamação 
de créditos.”

Z) Sendo que, no presente caso, no despacho de venda é fixada a modalidade de venda e é fixado 
como valor mínimo a melhor proposta apresentada, tal como indicado no auto de penhora que o ante-
cedeu, nos termos do disposto no art.º 250º, n.º 1, alínea b) do CPPT.
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AA) Na venda, em processo de execução fiscal, que tem natureza judicial (vd. artº 103º da LGT) 
o Estado Fiscal de Direito actua na vez do executado, fazendo o que este devia fazer para cumprir as 
suas obrigações fiscais como um bonus pater famílias, por exemplo, efectuando o pagamento da dívida 
com o seu vencimento ou procedendo à venda de bens móveis ou de bem imóvel para com o respectivo 
produto pagar o imposto em dívida, etc.

BB) Pelo exposto, o órgão de execução fiscal procedeu a toda a tramitação tendente à venda dos 
bens da executada para satisfação crédito tributário que constitui dívida exequenda no PEF sub judice, 
dentro das formalidades previstas na lei, pelo que com a decisão recorrida o Meritíssimo Juiz a quo 
violou claramente o disposto nos artigos 55º da LGT; 248º e 250º ambos do CPPT; 3º e 4º ambos do 
Código do Procedimento Administrativo e a Portaria 219/2011 de 01.06.

CC) Devendo a douta sentença recorrida ser anulada e substituída por nova decisão que julgue a 
acção improcedente, por não provada, com consequente absolvição total do pedido.

Fazendo -se, assim, a necessária, sã e habitual JUSTIÇA!
1.2. A Recorrida, não apresentou contra -alegações.
1.3. O Exmº Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que devia ser 

negado provimento ao recurso, argumentando do seguinte modo:
«Tendo -se julgado no sentido de ter existido tal falta e a dita nulidade, em face do disposto nos 

artigos 248º n.º 5 e 252º n.º 1 alínea c) do C.P.P.T., com as alterações introduzidas pela Lei n.º 55 -A/10, 
de 31/12, 201º n.ºs 1 e 2 e 886º -A n.ºs 1 e 2 alínea b) do C.PC., subsidiariamente aplicáveis, afigura -se 
não ser no essencial de divergir do decidido, pese embora o que a F.P. alega no recurso interposto, 
nomeadamente quanto à violação dos artigos 55º da L.G.T., 248º e 250º do C.P.P.T., 3º e 4º do C.P.A., 
e Portaria n.º 219/11 de 1/6.

Com efeito, a venda na dita modalidade utilizada encontra -se entre aquelas em que a venda é 
“preferencialmente” de realizar, segundo o que passou a ser previsto no art. 248º n.º 1 a 4 do C.P.P.T., 
após a alteração introduzida pela Lei n.º 55 -A/10, de 31/12, segundo o que foi então também alterado no 
seu n.º 5, o dirigente do serviço pode sempre determinar outra modalidade de venda prevista no C.P.C..

O ST.A., na sequência do acórdão do Tribunal Constitucional n.º 1666/2010, de 28/4/2010 tem 
vindo a decidir no sentido de que em execução fiscal é de proceder à aplicação da regra contida no 
art. 886º -A do C.P.C. quanto às modalidades da venda neste previstas, nomeadamente a de negociação 
particular, de que resulta ser necessário proceder à sua notificação prévia aos credores reclamantes 
e ao executado desde que tal tenha tido influência no acto praticado — assim acórdãos do S.T.A. de 
3 -11 -2010 e de 22 -6 -11 proferidos no processos nºs 0244/2010 e 0352/11, entre outros.

Estando em causa a realização da modalidade de venda na modalidade prevista no art. 248º n.º 1 
do C.P.P.T., na nova redação dada pela Lei n.º 55 -A/10, crê -se que semelhante entendimento se passou 
a impor sendo necessário proceder -se à prévia audição do executado quanto à modalidade de venda 
mesmo por leilão eletrónico e respectivo valor base previsto no art. 250º do C.P.P.T.

No mesmo sentido se pronuncia JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento de Pro-
cesso Tributário anotado e comentado Áreas Editora, 6ª edição volume IV, anotações 4 a) e b) ao 
art. 248º págs. 110/112, quando defende que, tendo deixado de existir uma decisão vinculada quanto 
a modalidade da venda e tendo esta potencialidade lesiva, a sua notificação impõe -se segundo a 
regra geral prevista no art. 229º n.º 1 - ora 219º n.º 2 - do C.P.C., bem como que ocorrer nulidade por 
tal influenciar a venda efectuada, nos termos do artigo 201º nºs 1 e 2  - ora 195º nºs 1 e 2  - do C.P.C., 
subsidiariamente aplicáveis.».

1.4. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre apreciar e decidir em 
conferência.

2. A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
a) Em 12 de Maio de 1998 foi efectuada a penhora sobre as coisas móveis identificadas no auto 

de fls. 92 e 92v — equipamento industrial (incluindo um empilhador, um compressor, um rectificador 
de cambotas, um rectificador de cilindros, uma guilhotina, fresadoras, uma quinadeira, pontes rolantes, 
tornos, prensas hidráulicas, etc.) — para garantia do pagamento da quantia de 24.091.160$00, referindo -se 
no aludido auto como sendo “constante do Termo de Adesão ao Dec. Lei 124/96, de 10.08, proveniente 
da execução que a Fazenda Nacional moveu a A………………… Lda., com sede em Zona Franca da 
Madeira  - Estaleiro Naval do Caniçal, por dívidas de IVA, Juros Compensatórios, IES e Imposto do 
Selo, dos anos de 1995, 1996 e 1997” (cf. fls. 92 a 98, e 290 do processo executivo, a que doravante 
nos reportaremos, na falta de indicação em contrário);

b) Em 30 de Janeiro de 2001, foi instaurado pelo Serviço de Finanças de Machico o processo de 
execução fiscal n.º 282820010101000780, para cobrança de dívidas da A…………………, Lda., ora 
reclamante, referente a contribuições à segurança social dos anos de 1996 e 2000, e respectivos juros 
de mora, no valor de 5.243.151$00 (actualmente correspondente a € 26.152,73) (cf. fls. 1 a 3);

c) Em 2 de Fevereiro de 2001, a reclamante foi citada, por meio de carta registada com aviso de 
recepção, para a referida execução fiscal (cf. fls. 4 e 4v);
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d) Em 21 de Janeiro de 2002 foi efectuada a penhora na referida execução fiscal sobre as coisas 
móveis identificadas no auto de fls. 6 a 9 do processo executivo  - material de escritório, incluindo estira-
dores, secretárias, mesas de escritório, cacifos, ficheiros metálicos com gavetas, armários, impressoras, 
máquinas de calcular, máquinas de escrever, computadores, monitores, fotocopiadoras, etc.) - que se 
encontravam na sede da reclamante, vindo indicado, no aludido auto, que os mesmos tinham o valor 
total de € 16.755,00 e que se encontravam “todos em estado razoável de funcionamento” (cf. fls. 6 a 9);

e) Em 14 de Fevereiro de 2002, o órgão da execução fiscal determinou que a venda dos bens 
penhorados referenciados na alínea anterior  - material de escritório  - fosse feita por meio de propostas 
em carta fechada e designou, para a abertura das mesmas, o dia 14 de Maio de 2002, pelas 10horas 
(cf. fls. 11);

f) Na sequência das propostas apresentadas foram adjudicados e entregues aos respectivos pro-
ponentes os bens móveis constantes da verba n.º 4 (uma impressora) e da n.º 12 (duas mesas, quatro 
cadeiras e um sofá) (cf. fls.27 a 41);

g) Por despacho de 21 de Maio de 2002 da Secretária Regional dos Assuntos Sociais, a execu-
tada, ora reclamante, foi autorizada a pagar em 120 prestações mensais toda a sua dívida à Segurança 
Social, tendo em 7 de Junho seguinte sido ordenada pelo chefe do serviço de finanças a suspensão da 
execução fiscal (cf. fls. 42 a 46);

h) Em data que não se logrou apurar, foi efectuada a penhora, na referida execução, sobre os 
veículos automóveis com as matrículas... -… -…, … -… -…, … -… -…, … -… -… e … -… -… (cf. fls. 506 
do processo executivo);

i) Em 19 de Maio de 2011, foi prestada a seguinte informação na referida execução fiscal: 
“A quando da visita à sede da firma situada na ZONA FRANCA INDUSTRIAL ESTALEIRO NAVAL 
MACHICO, onde se encontram depositados os bens foi constatado que os mesmos encontram -se bas-
tante degradados, quer pelo seu acondicionamento, quer pelo uso que os mesmos apresentam, quanto 
às viaturas e ao material de escritório encontram -se completamente obsoletos. Quanto ao equipamento 
diverso: No que diz respeito ao interesse destes bens no mercado madeirense não parece existir em-
presários a desempenhar actividades do ramo acima indicado.” (cf. fls. 569);

j) Por despacho de 19 de Maio de 2011 foi determinado pela chefe do serviço de finanças que 
a venda dos bens penhorados identificados nas alíneas a,) [equipamento industrial], d) [material de 
escritório] e h) [viaturas], se efectuasse por negociação particular, tendo sido fixados como valores mí-
nimos para as respectivas venda os montantes de, respectivamente, € 56.159,47, € 4.858,95 e € 475,60 
(cf. fls. 569 e 570);

k) Em 23 de Maio de 2011 foi remetida carta à reclamante, por via postal registada com aviso de 
recepção, para a morada da sede da mesma, dando -lhe conhecimento da venda dos bens em causa, a 
qual veio devolvida, por motivo “Encerrado  - s/ RPD” (cf. fls. 573 e 574);

l) Em 2 de Janeiro de 2012 foi efectuada a penhora na referida execução fiscal sobre as coisas 
móveis identificadas no auto de fls. 604 a 616 — máquinas, ferramentas e utensílios (um plano de 
trabalho em ferro fundido, máquinas de soldar, mesas em formica, cadeiras em formica, um balcão 
inox para cantina e diversas ferramentas e utensílios)  -, no qual vem indicado que os referidos bens se 
encontram em “mau estado de conservarão, servindo apenas para sucata”, constando do auto, na parte 
relativa ao respectivo valor comercial, “melhor proposta apresentada” (cf. fls. 604 a 616);

m) Em 2 de Janeiro de 2012 foi efectuada a penhora na referida execução fiscal sobre as coisas 
móveis identificadas no auto de fls. 617 – matéria -prima (parafusos, anilhas, braçadeiras, cavilhas, fu-
síveis, etc.), no qual vem indicado que os referidos bens se encontram em “mau estado de conservação, 
servindo apenas para sucata”, e constando, na parte relativa ao respectivo valor comercial, “€ 0,01, 
ou seja melhor proposta apresentada” (cf. fls.617);

n) Em 2 de Janeiro de 2012 foi prestada informação na referida execução comunicando a frustração 
da venda por negociação particular dos bens referenciados na alínea j), por desistência em relação à 
venda das viaturas automóveis e inexistência de proponentes em relação às demais coisas penhoradas, 
no final da qual consta que “existe manifesta vantagem em vender os bens através da venda por  LEILÃO 
ELECTRÓNICO” e que, “dada a natureza dos mesmos e seu elevado estado de degradação sou de 
opinião que, os referidos bens devem ser postos à venda sem qualquer valor, aceitando -se a melhor 
proposta apresentada” (cf. fls. 618);

o) Em 2 de Janeiro de 2012, foi preferido pela chefe do serviço de finanças o despacho ora recla-
mado, referenciado à informação a que alude a alínea antecedente: “Vista a informação que antecede 
e a urgência da venda dos referidos bens, fixo o prazo para a realização da venda o dia 23 -01 -2012, 
pelas 10 horas, e determino que a venda se efectue pela modalidade de LEILÃO ELECTRÓNICO, 
atendendo ao elevado estado de degradação dos mesmos fixo como valor mínimo a melhor proposta 
apresentada.” (cf. fls. 619);

p) Foram publicitadas, mediante editais e anúncios, as vendas dos bens penhorados indicados 
nas alíneas a) [equipamento industrial  - venda n.º 2828.2012.4 e 2828.2012.5], d) [material de escritó-
rio - venda n.º 2828.2012.1] e h) [viaturas  - 2828,2012.21, l) [máquinas, ferramentas e utensílios  - venda 
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n.º 2828.2012.7] e m,) matéria -prima  - venda n.º 2828.2012.8], e bem assim, de outro equipamento in-
dustrial não referenciado em qualquer dos autos de penhora constantes dos autos [venda n.º 2828.2012.6], 
constando como tendo sido fixado, para cada um dos lotes formados com os referidos bens, o valor de 
€ 0,01 (cf. fls. 620 a 625, e 629);

q) A 5 de Janeiro de 2012 e a 19 de Janeiro, foram remetidas cartas dirigidas à reclamante, por 
via postal registada com aviso de recepção, para a morada da sede da mesma, dando -lhe conhecimento 
do auto de penhora efectuado em 2 de Janeiro de 2012 e do despacho que determinou a venda ora 
reclamado, as quais vieram devolvidas, com motivo de “Encerrado  - Impossível acesso ao RPD” (cf. 
fls. 628 e 628v, e 630 e 630v);

3. A questão que a Fazenda Pública, ora Recorrente, coloca à apreciação deste Tribunal é a de 
saber se a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento, por errada interpretação do disposto nos 
arts. 55º da LGT, 248º e 250º do CPPT, 3º e 4º do CPA, e da Portaria n.º 219/2011, de Junho, ao ter dado 
procedência à reclamação apresentada pela executada e anulado o despacho proferido pelo órgão de 
execução fiscal em 2/01/2012, despacho que, tendo determinado a venda dos bens penhorados, fixou 
não só a modalidade da venda, como, também, a forma e o preço por que os bens iriam ser postos à 
venda.

O vício invocado pela executada/reclamante que conduziu à procedência do pedido consubstanciava-
-se no facto de se ter determinado a modalidade da venda, a formação de lotes de bens e o preço da 
venda, sem que ela tivesse sido previamente ouvida sobre esses aspectos da venda.

E o entendimento que, a este propósito, se deixou exarado na sentença recorrida é o seguinte:
«(…) como recentemente tem vindo a ser entendido, o artigo 886º -A, n.º 1, do Código de Processo 

Civil  - segundo o qual a decisão sobre a venda deve ser precedida da audição do executado — aplica-
-se subsidiariamente ao processo de execução fiscal, quando nele valham as mesmas razões que o 
justificam na execução comum (cf., com as devidas adaptações, acórdão de 20 de Junho de 2012, 
processo n.º 0161/12, e acórdãos nele citados, ainda que reportados à notificação dos credores com 
garantia real).

Ora, no caso concreto, e mais a mais em relação aos bens penhorados em 2 de Janeiro de 2012 — os 
quais nem sequer haviam sido objecto de qualquer das anteriores tentativas frustradas de venda mediante 
propostas em carta fechada e por negociação particular — o órgão da execução fiscal, pese embora a 
preferência actualmente manifestada pelo Código de Procedimento e de Processo Tributário, não estava 
vinculado a determinar que a venda fosse efectuada por leilão electrónico.(…)

E por não ser vinculada tal decisão quanto à determinação da modalidade da venda, justificava -se 
que a mesma fosse precedida da audição do executado, nos termos exigidos pelo artigo 886º -A, n.º 1, 
do Código de Processo Civil (…).

Audição que se impunha, outrossim, por força do mesmo artigo 886º -A, n.º 1, em conjugação 
com a alínea b) do n.º 2 do aludido preceito, em relação ao valor base dos bens a vender; valor este 
que (pese embora, incompreensivelmente, não tenha sido fixado no despacho reclamado em qualquer 
montante expresso, mas apenas referenciado à “melhor proposta apresentada”) foi publicitado, por cada 
um dos lotes formados, em € 0,01 (…).

E que se justificava, por idênticas razões, em relação à formação dos lotes com vista à venda em 
conjunto dos bens penhorados, nos termos conjugados no n.º 1 e alínea c) do n.º 2 do mesmo preceito.

O órgão da execução fiscal devia, pois, ter ouvido a executada antes da decisão sobre a venda, 
quanto, designadamente, à modalidade escolhida (e à decisão de adjudicar à melhor proposta apresen-
tada), ao valor base dos bens a vender, e à formação dos lotes em causa.

Ao preterir tal formalidade, o órgão da execução fiscal impediu a executada de intervir nesta 
fase do processo e de participar na decisão sobre a venda, coarctando -lhe o direito de se fazer ouvir 
em defesa dos seus legítimos interesses numa execução que é, afinal, feita à custa do seu património.

E nessa medida, é forçoso concluir que a falta de audição da executada pode, efectivamente, ter influído 
na decisão sobre a venda, que, como vimos, não era vinculada em qualquer dos aspectos sobre que foi adop-
tada e em relação aos quais a reclamante poderia, afinal, ter -se pronunciado e manifestado a sua posição (…).

Deste modo, a irregularidade cometida, demonstrada que está susceptibilidade de ter influído 
na decisão proferida, produz, necessariamente, nulidade, importando, consequentemente, a anulação 
do acto reclamado e a dos actos subsequentes que eventualmente tenham sido praticados e que dele 
dependam absolutamente, ex vi do artigo 201º, n.º 1 e n.º 2, do Código de Processo Civil.».

É contra o assim decidido que se insurge a Recorrente, sustentando que o art. 886º -A do CPC é 
inaplicável ao processo de execução fiscal, face à existência de normas específicas do processo tributário 
no que respeita à modalidade e tramitação da venda, ínsitas nos arts. 248º e segs., do CPPT, que, in 
casu, o órgão da execução cumpriu, dando aplicação ao que dispõe a Portaria n.º 219/2011 e os arts. 55º 
da LGT, 3º e 4º do CPA, na prossecução do objectivo de imprimir celeridade ao processo de execução 
fiscal, atento o interesse público na cobrança das receitas fiscais. E conclui que, na ausência de lacuna, 
a sentença recorrida violou estas normas próprias do processo tributário, aplicando a disciplina legal 
que inere ao processo de execução comum.
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Vejamos.
Entende a Recorrente, em suma, que, na sequência de frustradas tentativas de venda de alguns dos 

bens penhorados, por propostas em carta fechada e negociação particular, o órgão da execução fiscal 
estava vinculada a promover a venda por leilão electrónico, atento o disposto no nº6 do art. 248º do 
CPPT (redacção introduzida pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12), bem como na Portaria n.º 219/2011, de 
01/06, onde «não vem prevista nenhuma norma que determine a exigibilidade, no seio de uma execução 
fiscal, de audição do executado sobre os bens a vender» e, ainda, de harmonia com o que dispõe o 
art. 250º do mesmo diploma legal, inexistindo, por isso, qualquer lacuna legal susceptível de permitir 
a aplicação subsidiária do art. 886º -A do CPC.

O tribunal a quo, sufragando o entendimento que mais recentemente é seguido neste STA, acolheu 
a tese que defende a aplicação subsidiária do art. 886º -A do CPC ao processo tributário. Com efeito, o 
STA já se pronunciou expressamente, em diversos arestos, sobre a aplicação subsidiária do art. 886º -A 
do CPC ao processo de execução fiscal, no que tange à notificação da venda, seja ao credor que goza 
de garantia real sobre os bens penhorados, seja ao executado.

E embora no passado a jurisprudência desta Secção se tenha dividido quanto à aplicabilidade desse 
preceito do Código de Processo Civil ao processo de execução fiscal (1), podemos afirmar que ela se 
encontra actualmente consolidada no sentido de que a melhor interpretação da lei é a que responde 
afirmativamente à questão, isto é, que o art. 886º -A do CPC é subsidiariamente aplicável ao processo 
de execução fiscal, como se pode ver pela leitura dos seguintes acórdãos:

− de 30 de Abril de 2008, proferido no processo n.º 117/07
− de 14 de Julho de 2008, proferido no processo n.º 222/08
− de 2 de Abril de 2009, proferido no processo n.º 805/08
− de 22 de Abril de 2009, proferido no processo n.º 146/09
− de 8 de Julho de 2009, proferido no processo n.º 431/09
− de 7 de Julho de 2010, proferido no processo n.º 188/10
− de 3 de Novembro de 2010, proferido no processo n.º 244/10
− de 22 de Junho de 2011, proferido no processo n.º 353/11.
− de 20 de Junho de 2012, proferido no processo n.º 161/12
− de 5 de Julho de 2012, proferido no processo n.º 180/12
− de 23 de Janeiro de 2013, proferido no processo n.º 667A/12
Aliás, em favor desta posição jurisprudencial, recorde -se que o Tribunal Constitucional julgou 

inconstitucional, por violação do disposto no art. 2º da CRP (princípio do Estado de direito), a norma 
que resulta das disposições conjugadas da alínea e) do n.º 1 do art. 2º e n.º 3 do artigo 252º do CPPT 
e dos artigos 201º, 904º, e alínea c) do n.º 1 do art. 909º do CPC, quando interpretada “no sentido de 
dispensar a audição dos credores providos com garantia real na fase de venda ordenada pelos Servi-
ços de Finanças e, fundamentalmente, quando é ordenada a venda por negociação particular e feita 
a adjudicação consequente” – acórdão n.º 166/2010, de 28 de Abril de 2010.

É certo que a questão de que ora se coloca não é a mesma, já que o que está aqui em causa não é 
a notificação da venda em si, mas antes o seu prius lógico, ou seja, o procedimento tendente à fixação 
dos termos da venda quanto à modalidade, formação de lotes e preço. Todavia, a resposta a ambas as 
questões envolve a apreciação dos mesmos princípios jurídicos e, ao menos parcialmente, dos mesmos 
preceitos legais, comportando, por isso, a mesma ratio.

Desde logo, porque o princípio da subsidiariedade de aplicação das normas do Código de Processo 
Civil, imposto pelo art. 2º, alínea e), do CPPT, exige uma omissão ou lacuna de regulamentação legal 
acerca da matéria em causa na legislação processual tributária, e essa omissão é patente no caso, na 
medida em que o CPPT não possui qualquer dispositivo que estabeleça ou defina o objecto da decisão 
que o órgão da execução fiscal tem de emitir sobre a venda nem contém qualquer norma que aponte 
ou defina quem deve intervir na formação dessa decisão, posto que também aqui, na execução fiscal, 
carecem de ser observados os princípios da cooperação e da boa -fé e respeitado o direito de cada indi-
víduo intervir na formação das decisões que o atinjam, ou possam atingir, não obstante serem diversos 
os interesses que subjazem na execução comum e na execução fiscal.

Com efeito, como refere JORGE LOPES DE SOUSA, in Código de Procedimento e de Processo 
Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6ª edição, vol. IV, págs. 111/112, «É certo que a maior 
celeridade que se pretende para o processo de execução fiscal, relativamente ao processo de execução 
comum, pode justificar que se suprimam diligências, mas este objectivo não pode, sob pena de incons-
titucionalidade, ser conseguido à custa dos direitos dos cidadãos constitucionalmente protegidos, como 
é o caso da defesa em processos judiciais de direitos e interesses legalmente protegidos e o direito de 
participação nas decisões que lhes digam respeito, garantidos pelos arts. 20.º, n.º 1, e 267º, n.º 5, da 
CRP e concretizado, nos processos judiciais (categoria em que se engloba o processo de execução 
fiscal, em face do disposto no art. 103º, n.º 1, da LGT), no art. 3º, n.º 2, do CPC, em que se estabelece 
que «o juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o princípio do contraditório, 
não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto, 
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mesmo que de conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se 
pronunciarem. Haverá manifesta desnecessidade em ouvir a parte contrária quando não seja aceitável 
séria controvérsia sobre as questões a apreciar por parte de quem possua os conhecimentos jurídicos 
exigíveis para intervenção em processos judiciais. No caso da opção não vinculada por uma modali-
dade de venda, não se está perante uma situação que, na perspectiva legislativa, se possa qualificar 
como sendo de manifesta desnecessidade de audição dos interessados, como resulta patentemente do 
facto de o art. 886.º -A, n.º 1 do CPC, a impor.

Por isso, nestas situações, justifica -se a audição prévia do exequente (se não for representado 
pelo órgão da execução fiscal), o executado e os credores com garantia sobre os bens a vender, nos 
termos previstos naquele art. 886.º -A, n.º 1, do CPC».

É certo que, no caso em apreço, a Recorrente defende que a modalidade da venda, por leilão elec-
trónico, era vinculada, discordando, assim, do julgamento feito na sentença. Porém, independentemente 
da posição que se assuma quanto a essa questão – atento o probatório e o que dispõem os arts. 248º e 252º 
do CPPT  - é indiscutível que a formação de lotes de bens, a sua composição e a fixação do respectivo 
preço de venda, não resultam de qualquer determinação vinculativa da lei. Nem a Recorrente o afirma. 
E tanto basta para que se impusesse, nos termos dos nºs 1 e 2 do art. 886º -A do CPC, que a executada 
fosse auscultada, pelo menos, sobre esses aspectos antes de ser proferido o despacho reclamado.

Nesta conformidade, reconhecida que foi a susceptibilidade de esta omissão poder influir no 
acto decisório reclamado, haveria, inelutavelmente, de acordo com o que dispõe o art. 201º nºs. 1 e 
2 do CPC, que anular o acto reclamado, bem como todos os actos subsequentes que dele dependam 
absolutamente.

Destarte, a douta sentença recorrida, que assim decidiu, não merece a censura que lhe é dirigida, 
improcedendo as conclusões do recurso.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 2 de Outubro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado.

(1) Nos acórdãos mais recentes do STA, proferidos em 30/04/2008, 14/07/2008, 2/04/2009, 22/04/2009, 8/07/2009, 
7/07/2010, nos proc. n.º 117/08, 222/08, 805/08, 146/09, 431/09, 188/10, respectivamente, entendeu -se que era aplicável o 
disposto no artigo 886º -A do CPC ao processo de execução fiscal, impondo -se, assim, essa notificação, quando em acórdãos 
anteriores, proferidos em 17/12/2003, 28/03/2007, 28/11/2007, nos proc. n.º 1951/03, 26/07, e 662/07, respectivamente, se 
havia entendido não haver lugar a essa aplicação supletiva. 

 Acórdão de 2 de Outubro de 2013.

Assunto:

Conflito negativo de competência. Competência territorial. Trânsito em julgado.

Sumário:

 I — Os conflitos em matéria de competência relativa resolvem -se, em princípio, pela 
via do artigo 111.º n.º 2, conjugado com o artigo 675.º, ambos do CPC, a que 
correspondem, respectivamente, os artigos 105.º n.º 2 e 625.º do CPC aprovado 
pela Lei n.º 41/2013, de 26.06.

 II — Pelo que a contradição entre duas decisões judiciais, transitadas em julgado, pro-
feridas no âmbito do mesmo processo sobre a questão da competência do tribunal 
em razão do território para o conhecimento desse processo resolve -se ope legis 
pela prevalência da primeira decisão.

 III — Caso as decisões contraditórias em matéria de competência territorial transitem 
na mesma data, deve prevalecer a decisão que primeiramente foi proferida.

Processo n.º 1391/13 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga e Tribunal Tributário de Lisboa.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. O Ministério Público junto do Supremo Tribunal Administrativo veio requerer a este Tribu-
nal a resolução do conflito negativo de competência, em razão do território, entre o TAF de Braga e 
o Tribunal Tributário de Lisboa para decidir a oposição que A………… deduziu no TAF de Braga à 
execução fiscal contra si instaurada pelo Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, IP, para cobrança 
de taxas de portagem, coimas e custas decorrentes da prática de contra -ordenação prevista na Lei 
n.º 25/2006, de 30.06.

2. Por decisão datada de 26 de Setembro de 2012, transitada em julgado, o TAF de Braga julgou-
-se territorialmente incompetente para apreciar e decidir esse processo de oposição, ordenando a sua 
remessa ao Tribunal Tributário de Lisboa por o ter considerado competente à luz do disposto no DL 
n.º 325/2003, de 29.12, e do disposto nos arts. 150º e 151º do CPPT  - por ser o tribunal com jurisdição 
na área da sede do órgão da execução fiscal onde foi instaurado o processo executivo.

3. Remetido que foi o processo ao Tribunal Tributário de Lisboa, veio este, por decisão datada 
de 26 de Novembro de 2012, transitada em julgado, a julgar -se igualmente incompetente em razão do 
território para o apreciar e decidir, no entendimento de que, face ao mapa anexo ao DL n.º 325/2003, 
de 29.12, e à Portaria n.º 1418/2003, de 30.12, o tribunal competente é o da área do domicílio do opo-
nente – TAF de Braga  - para o qual determinou a remessa dos autos.

4. Com dispensa de vistos do Exmºs Conselheiros Adjuntos, dada a simplicidade da questão, 
cumpre decidir em conferência, tendo em conta que a alínea g) do n.º 1 do art. 26º do ETAF atribui à 
Secção de Contencioso Tributário do STA a competência para conhecer “Dos conflitos de competência 
entre tribunais tributários”, regra esta que, sendo especial, afasta a aplicação da regra geral hoje contida 
no n.º 2 do art. 110º do CPC (anterior art. 116º, n.º 2 do CPC), nos termos da qual “Os conflitos de 
competência são solucionados pelo presidente do tribunal de menor categoria que exerça jurisdição 
sobre as autoridades em conflito”.

5. Apreciando e decidindo.
Dado que idêntico conflito de competência em razão do território foi apreciado e decidido nesta 

Secção de Contencioso Tributário no passado dia 25 de Setembro, no processo n.º 1390/13, em termos 
que merecem a nossa total concordância e que, por isso, também aqui se sufraga, passa -se a transcrever 
o que nele se deixou exemplarmente esclarecido e sentenciado.

«Dispõe o artigo 109º do Código de Processo Civil (ex -art. 115º) sob a epígrafe conflito de ju-
risdição e conflito de competência, aplicável ex vi do artigo 2º alínea e) do CPPT (cfr. também o n.º 1 
do artigo 135º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos  - CPTA) que:

1  - Há conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridades, pertencentes a diversas activida-
des do Estado, ou dois ou mais tribunais, integrados em ordens jurisdicionais diferentes, se arrogam 
ou declinam o poder de conhecer da mesma questão: o conflito diz -se positivo no primeiro caso e 
negativo no segundo.

2  - Há conflito, positivo ou negativo, de competência quando dois ou mais tribunais da mesma 
ordem jurisdicional se consideram competentes ou incompetentes para conhecer da mesma questão.

3  - Não há conflito enquanto forem susceptíveis de recurso as decisões proferidas sobre a com-
petência.

No caso dos autos, o Tribunal (…) e o Tribunal (…) atribuíram -se reciprocamente a competência, 
em razão do território, para conhecer da presente acção, declinando a própria, sendo que ambas as deci-
sões foram notificadas às partes e ao Ministério Público e transitaram em julgado, uma vez que nenhuma 
das partes ou o Ministério Público interpôs recurso de qualquer delas, no prazo legal para o efeito.

Estamos, pois, perante duas decisões contraditórias sobre competência territorial, proferidas no 
mesmo processo, por dois tribunais da mesma ordem jurisdicional e da mesma categoria, já transitadas 
em julgado, o que configura um conflito negativo de competência, mais precisamente de competência 
em razão do território, para conhecer da presente acção, conflito este que urge resolver, sob pena de 
denegação de justiça.

Ora, como tem vindo a entender este Supremo Tribunal Administrativo e também o Supremo 
Tribunal de Justiça (Cfr., entre outros, os Acórdãos do STA de 23.11.2005, rec. n.º 1025/2005, de 
30.11.2005, rec. n.º 895/2005 e n.º 974/2005, de 26.04.2012, rec. n.º 360/12, de 15.05.2012, rec. 
n.º 459/12, de 24.05.2012, rec. n.º 498/12, de 12.06.2012, rec. n.º 552/12, de 10.07.2012, rec. n.º 682/12 
e de 29.05.2013, rec. n.º 786/13 e os Acórdãos do STJ de 02.07.1992, BMJ 419, p. 626, de 02.02.2000, 
P. 99S246, de 29.01.04, P.03B3747, de 17.02.2005, P. 253/05 e de 16.11.2005, Conflito nº2339/05.), os 
conflitos em matéria de competência relativa resolvem -se, em princípio, pela via do artigo 111º, n.º 2 do 
Código de Processo Civil (CPC), conjugado com o artigo 675º do mesmo diploma (correspondentes, 
respectivamente, aos actuais artigos 105º n.º 2 e 625º do CPC).

Com efeito, dispõe o artigo 105º n.º 2 do CPC, preceito inserido na Secção II sobre «Incompetên-
cia relativa», que «A decisão transitada em julgado resolve definitivamente a questão da competência, 
mesmo que esta tenha sido oficiosamente suscitada».
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Por sua vez, dispõe o artigo 625º do mesmo diploma, sob a epígrafe «Casos julgados contradi-
tórios», que «1. Havendo duas decisões contraditórias sobre a mesma pretensão, cumprir -se -á a que 
passou em julgado em primeiro lugar. 2. É aplicável o mesmo princípio à contradição existente entre 
duas decisões que, dentro do processo, versem sobre a mesma questão concreta da relação processual.»

Trata -se de normas gerais que cederiam perante normas especiais que, eventualmente, afastassem 
a sua aplicação. Não existe, contudo, no contencioso tributário, qualquer norma especial que afaste, 
em sede de competência relativa, a aplicação dos referidos preceitos legais, pelo que deve entender-
-se que também no contencioso tributário o conflito verificado em sede de competência relativa deve 
ser resolvido de acordo com o princípio geral da prevalência do primeiro julgado, como decorre do 
artigo 105º, n.º 2 conjugado com o artigo 625º do CPC e tem sido defendido pela jurisprudência citada.

O que equivale a dizer que o conflito deve ser resolvido no sentido de que a decisão sobre com-
petência territorial que primeiro transitar em julgado deve ser acatada pelo tribunal nela declarado 
territorialmente competente, que já não pode recusar a competência, independentemente do mérito 
daquela decisão, tribunal para o qual o processo será oficiosamente remetido, ficando, assim, defi-
nitivamente resolvida essa questão, o que corresponde a uma forma simples e expedita encontrada 
pelo legislador para resolver os conflitos de mera competência relativa, que se podem, efectivamente, 
verificar entre tribunais da mesma ordem jurisdicional e da mesma categoria.».

Acresce que, como também constitui entendimento jurisprudencial pacífico em matéria de competên-
cia territorial (cfr., por todos, os acórdãos do STA de 9/10/2012 e de 12/06/2012, nos processos n.º 0791/12 
e n.º 0552/12, respectivamente), caso as decisões contraditórias em matéria de competência territorial 
transitem na mesma data, deve prevalecer a decisão que primeiramente foi proferida, pois que assim se 
mantém a lógica da precedência e continua a evitar -se o conflito, que a lei não concebe neste domínio.

Face ao exposto, e sem necessidade de mais longas considerações, há que resolver o presente 
conflito negativo de competência entre o TAF de Braga e o Tribunal Tributário de Lisboa no sentido 
da prevalência da primeira decisão, nos termos do art. 105º, n.º 2, conjugado com o art. 625º, ambos 
do actual CPC, aplicáveis ex vi do art. 2º alínea e) do CPPT, por ambas terem transitado na mesma data 
segundo o teor da certidão de fls. 3.

6  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo em, solucionando o presente conflito, declarar o Tribunal Tributário 
de Lisboa territorialmente competente para conhecer do processo de oposição, declarando -se, em con-
sequência, inválida a decisão desse Tribunal que recusou essa competência.

Sem custas.

Lisboa, 2 de Outubro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 2 de Outubro de 2013.

Assunto:

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT). Direito de uso 
e habitação.

Sumário:

 I — Nos casos referidos no n.º 1 do artigo 2.º do CIMT, o título da transmissão relevante 
será aquele que, nos termos da lei, permitirá a transmissão, a título oneroso, do 
direito de propriedade ou de figuras parcelares sobre bens imóveis, sendo que, nas 
restantes situações previstas nos n.os 2 a 6 (e suas alíneas) do mesmo artigo será 
aquele que titulará cada uma das operações que o legislador ficcionou como 
integrando o conceito de transmissão de bens imóveis para efeitos de incidência 
de IMT.

 II — O direito de propriedade sobre o qual o direito de uso e habitação é constituído 
deve ser o direito de propriedade de um imóvel identificado como «casa de mo-
rada», ou pelo menos, que garantidamente possa permitir ao seu titular obter a 
satisfação das necessidades de habitação do seu titular e da sua família.

Processo n.º 1501/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Joana Martinho Leite Siza Vieira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Aveiro, julgou procedente a impugnação deduzida por A………….., com os demais sinais dos autos, 
contra a liquidação de IMT n.º 180006012008003.

1.2. Termina as alegações formulando as Conclusões seguintes:
1. Através de um contrato celebrado pela Impugnante com a B………, ficou acordado que esta 

lhe proporcionaria a prestação de serviços clínicos de natureza psicológica e/ou psiquiátrica, bem como 
a fruição de um quarto com casa de banho até ao fim da sua vida.

2. Como contraprestação, a Impugnante obrigou -se a pagar à B………. o montante de € 175.000,00 
pela ocupação do quarto, bem como uma quantia mensal cifrada em € 350,00 para prover às despesas 
com os serviços clínicos, com a alimentação, electricidade, água e gás.

3. Ao ficar imbuída da prerrogativa de ocupar o quarto com casa de banho para o resto da sua vida, 
mediante a prestação única de € 175.000,00, entende a Fazenda Pública que a Impugnante adquiriu o 
direito de habitação desse mesmo quarto, de acordo com o disposto no artigo 1484º do Código Civil.

4. De facto, com este contrato, mediante o pagamento de € 175.000,00, a Impugnante ficou habi-
litada para ocupar o quarto e a casa de banho durante toda a sua vida, na medida das suas necessidades.

4. A prestação dos serviços médicos não anula o carácter real do direito adquirido por A……………, 
que, muito embora não sendo de propriedade, lhe permite gozar a coisa cedida em nome próprio.

5. A quantia fixa mensal paga em troca dos serviços, e que também se destina ao pagamento da 
electricidade, da água e do gás, atesta a intenção da Impugnante ocupar o quarto com alguma perma-
nência ou de, pelo menos, estar na disposição de o fazer se assim o entender.

6. O direito de propriedade não é o único direito real admitido pela lei, pois existem outros di-
reitos com esta natureza que, muito embora não permitam o uso pleno da coisa, conferem poderes de 
fruição mais limitados.

7. São, pois, as figuras parcelares da propriedade plena, que caem no âmbito de incidência do CIMT, 
cujo n.º 2 prescreve que o IMT incide sobre as transmissões, a título oneroso, do direito de propriedade 
ou de figuras parcelares desse direito, sobre bens imóveis situados nos território nacional.

8. Para efeitos de IMT, não deverá revelar a inidoneidade do título translativo, a escritura pú-
blica, porquanto o que se pretende é tributar a realidade económica e factual inerente ao contrato 
celebrado.

9. Outra solução premiaria o infractor, que encontraria através desta via um meio de auferir dos 
benefícios do contrato que pretende, furtando -se em simultâneo à tributação.

10. Por conseguinte, é perfeitamente válida a liquidação que tributou esta transmissão.
Termina pedindo o provimento do recurso e a revogação da decisão recorrida.
1.3. A recorrida contra -alegou, formulando a final as Conclusões seguintes:
I. A douta sentença recorrida, na parte objecto do presente recurso, tem necessariamente de manter-

-se, pois consubstancia a única solução que consagra a justa e rigorosa interpretação e aplicação ao 
caso “subjudice” das normas legais e dos princípios jurídicos competentes;

II. Na verdade, perante a prova produzida nos autos, outra não poderia ter sido a decisão proferida 
pelo Mm.a Juíza a quo;

III. Conforme se encontra devidamente provado nos autos, não se verificou a transmissão de 
qualquer direito real para a esfera da Recorrida;

IV. O contrato celebrado pela Recorrida com a “B………., Lda.”, doravante designada apenas 
por B………., em 10 de Janeiro de 2005, configura -se na verdade como um verdadeiro contrato de 
prestação de serviços,

V. E não resulta da celebração do mesmo a transmissão onerosa de qualquer direito real  - limitado 
ou não  - sobre um quarto nas instalações da primeira;

VI. De acordo com o disposto no contrato celebrado com a B……….. foi pelo mesmo contrato 
atribuído à Recorrida o direito à ocupação, de forma unipessoal e intransmissível, de um quarto com 
casa de banho (Cfr. cláusulas 1ª e 2ª do contrato), caducando tal direito por morte da Recorrida;

VII. Por força da celebração do contrato  - e conforme pode ler -se na cláusula 5ª do mesmo  - foi 
atribuído à Recorrida o direito à prestação de serviços clínicos (psicológicos e/ou psiquiátricos), ali-
mentação e consumos de água, electricidade e gás, assumindo a Recorrida a obrigação de pagar, como 
contrapartida dos serviços e prestações realizadas pela B………., uma verba fixa;

VIII. Constitui núcleo essencial do mesmo a prestação, pela B………….. à Recorrida, dos serviços 
e prestações supra descritos configurando -se o direito à utilização de um quarto nas referidas instalações 
um serviço meramente acessório daquele;

IX. Resulta do disposto no artigo 1º do CIMT que este imposto incide sobre as transmissões, a 
título oneroso, do direito de propriedade ou de figuras parcelares desse direito, sobre bens imóveis 
situados no território nacional;
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X. De acordo com o disposto no artigo 5º, n.º 2, do mesmo diploma a obrigação tributária constitui-
-se no momento em que ocorrer a transmissão;

XI. O facto tributário relevante, para efeitos de IMT, é constituído pela transmissão do direito de 
propriedade ou de figuras parcelares desse direito;

XII. No caso sub judice, e para que se verifique o facto tributário de que depende a incidência de 
IMT, é necessário que se demonstre a transmissão do referido direito real de habitação, enquanto figura 
parcelar do direito de propriedade;

XIII. Ora, o direito de utilização previsto no contrato não constitui um direito de uso e habitação, 
nos termos em que o mesmo se encontra previsto no artigo 1484º do Código Civil;

XIV. O direito de uso e habitação configura -se como um direito real, mais concretamente, um 
direito real de gozo limitado, cuja constituição, à data dos factos, estava sujeita a escritura pública;

XV. Sendo a consequência legalmente prevista para a inobservância da forma legalmente exigida, 
a nulidade da declaração negocial em apreço, nos termos do disposto no artigo 220º do CC;

XVI. Pelo que mesmo que se entenda que o contrato celebrado entre a B………. e a Recorrida 
teve por objecto a transmissão de um direito real de gozo limitado (o direito de uso e habitação) o que 
não se concede e aqui se aventa por mera hipótese de raciocínio, sempre o mesmo não seria susceptível 
de operar a constituição daquele direito;

XVII. Tudo se passando como se nenhum negócio houvesse sido celebrado, e como tal, não ope-
rando a transmissão onerosa do direito de propriedade, ou figura parcelar, de que depende a sujeição 
ao imposto em causa;

XVIII. No caso em apreço apenas foi atribuído à Recorrida o direito de usufruir de um serviço 
acessório associado ao contrato de prestação de serviços médicos, a utilização de um quarto na clíni-
ca B……… aquando de eventuais internamentos;

XIX. A Recorrida não tinha o direito de «haver os respectivos frutos» do imóvel em questão, ou 
de se servir do imóvel em condições análogas às de um proprietário;

XX. O contrato não tem por objecto um imóvel certo e determinado e devidamente identificado 
aquando da sua celebração;

XXI. A Recorrida, por força do contrato em apreço nos autos, adquiriu o direito vitalício à presta-
ção de serviços clínicos com a natureza devidamente descrita no contrato que já se encontra junto aos 
autos, A prestação de serviços constitui o objecto primordial e central do contrato celebrado;

XXII. Resulta da vontade negocial das partes, devidamente transposta para o contrato celebrado, 
a vontade pura e simples de contratualizar a prestação de serviços de saúde;

XXIII. Encontra -se assim provado não ter ocorrido, por força do contrato celebrado entre a 
B……….. e a Recorrida, a constituição e transmissão de um direito real de habitação a favor da Recorrida 
 - pelo que não se verifica o facto tributário de que depende a obrigação de pagamento de IMT;

XXV. Pelo que, mantendo -se na íntegra a douta sentença recorrida, far -se -á inteira justiça.
1.4. Tendo o recurso sido interposto para o TCA Norte, veio este Tribunal, por acórdão de 11/10/12 

(fls. 147 e sgts.), a declarar a respectiva incompetência, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, 
por este apenas versar matéria de direito, declarando competente para dele conhecer o STA.

1.5. Remetidos os autos a este Tribunal, o MP emite Parecer nos termos seguintes:
«Recurso interposto pela F.P. no processo em que é impugnante A…………………:
1. Questões controvertidas:
 - se, mediante o contrato celebrado pela impugnante com a “B……………….”, ficou, a impugnante 

adquiriu direito de uso e fruição que cai no âmbito “nº 2” do C.I.M.T., sendo irrelevante que tenha de 
ser celebrado por escritura pública;

 - se a prestação de serviços médicos e a quantia mensal que foi fixada em troca dos mesmos não 
anula o carácter real do dito direito.

2. Fundamentação.
No caso do direito de uso e habitação, a tributação de I.M.T. encontra -se prevista com base na 

transmissão que do mesmo ocorra, conforme previsto na segunda parte do art. 2º n.º l do C.I.M.T. que aos 
direitos reais menores se refere, sendo certamente a esta disposição que a recorrente se quis referir.

Não sendo referido “contrato”, são certamente os efeitos do mesmo ou o que a lei ficcione como 
“transmissão”  - a tal se referem os nºs. seguintes desse art. 2º  - que constituem o objecto dessa tributa-
ção  - assim, José Maria Fernandes Pires, em Lições de Impostos sobre o Património e do Selo, 2012, 
ed. Almedina, a ps. 219 e ss..

Ora, o contrato que foi celebrado a 10 -1 -05 não consubstancia título pelo qual se tenha constituído 
o dito direito de uso e habitação.

Para tal seria necessária a celebração de escritura pública, sob pena de nulidade  - arts. 1484º e 
1485º do C. Civil e 80º do Código do Notariado, e art. 220º do C. Civil. É certo que actualmente basta 
documento particular, mas o mesmo tem de ser autenticado, segundo o regime instituído pelo Dec. -Lei 
n.º 116/08, pelo que esses efeitos se mantêm.
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Por outro lado, nada faz supor tratar de caso que se enquadre ainda em qualquer das previsões 
para que remete a parte final do n.º 2 do art. 1486º do C. Civil, sem os quais tal ainda seria de admitir, 
mesmo na falta ou insuficiência do título segundo o previsto ainda nos casos contidos nos arts. 1293º 
e 1440º do C. Civil, nomeadamente, por haver usucapião.

Quer parecer, pois, que bem se decidiu ao não se ter considerado ter ocorrido transmissão com 
base no aludido contrato.

Por outro lado, e conforme decidido também foi, atentos os termos do dito contrato, em que foi 
ainda associado a clausulado relativo à aquisição de uso e fruição de parte de imóvel, outro do tipo 
obrigacional relacionado com a prestação de serviços de saúde, não era possível de considerar cons-
tituído direito de uso e habitação, o qual se encontra sujeito a tipicidade, segundo o previsto ainda no 
art. 1306º n.º l do C. Civil, em que o clausulado do segundo tipo acima refere não se insere.

3. Conclusão.
Parece que o recurso é de improceder.»
1.6. Corridos os Vistos legais, cabe deliberar.
FUNDAMENTOS
Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1. Por despacho de 10.11.2005, foi determinada a abertura do procedimento de inspecção interna 

à impugnante, relativa ao exercício de 2005, nos termos da seguinte proposta:
“No decorrer da acção de inspecção externa, ao abrigo da OI 2005001362, de 03/07/2005, à 

sociedade “B……………., Lda.” NIPC ……………, para análise do pedido de reembolso de IVA do 
período 05/03T, verificou -se a seguinte situação:

Em 10/01/2005, a “B……….” celebrou um contrato com a contribuinte “A…………….”, através 
do qual a sociedade, enquanto dona e legítima proprietária de uma clínica sita no ………., vendeu à 
“A………..”, por 175.000,00€, o direito (unipessoal e intransmissível) à ocupação de um quarto com 
casa de banho, por um tempo indeterminado (enquanto a A…………. for viva).

O direito de ocupação do quarto, para o titular desse direito aí habitar enquanto vivo for, é um 
direito real de gozo, o direito de habitação, tal como se encontra definido no n.º 2 do artigo 1484ºdo 
Código Civil.

O direito de habitação é um direito real limitado, uma figura parcelar do direito de propriedade.
Nos termos do n.º 1 do artigo 2º do Código do IMT, esta transmissão, a título oneroso, está su-

jeita a IMT.
Pelos factos expostos, apresentamos esta proposta de emissão de Ordem de Serviço Interna para 

efeitos de IMT” a que se reporta a ordem de serviço n.º OI200501895  - cfr. fls. 40 e 41, do PA;
2. Em 23/11/2005, foi aprovado o projecto de relatório de inspecção tributária, tendo sido con-

cedido à impugnante o direito de audição, constando do referido projecto, no ponto III. sob a epígrafe 
“Descrição dos factos e fundamentos das correcções meramente aritméticas à matéria tributável”, 
exarado o seguinte:

“III.1. Exercício de 2005
III.1.1. Em sede de IMT
Em 10/01/2005, a “B…………..” celebrou um contrato com a contribuinte “A………….”, através 

do qual a sociedade, enquanto dona e legítima proprietária de uma clínica sita no ……….., vendeu à 
“A………….”, por um tempo indeterminado (enquanto a A……….. for viva).

O direito de ocupação de um quarto, para o titular desse direito aí habitar enquanto vivo for, é 
um verdadeiro direito real de gozo, o direito de habitação, tal como se encontra definido no n.º 2 do 
artigo 1484º do Código Civil.

O direito de habitação é um direito real limitado, uma figura parcelar do direito de propriedade.
Nos termos do n.º 1 do artigo 2º do Código do IMT, “a liquidação do IMT é de iniciativa dos 

interessados, para cujo efeito devem apresentar uma declaração de modelo oficial, devidamente 
 preenchida.”

Face ao exposto, o s.p. ao não declarar junto do Serviço de Finanças da Mealhada a aquisição por 
175.000,00€, da figura parcelar do direito de propriedade, sobre um bem imóvel situado no território 
nacional (o direito de ocupação de um quarto), infringiu o disposto nos artigos 1º, 2º, 4º, 5º, 12º, 17º 
e 19º do Código do IMT” cfr. fls. 31 e ss., do PA;

3. A impugnante veio exercer o direito de audição em 10.03.2006  - cfr. fls. 53, do PA;
4. Em 02/05/2006, foi a requerente notificada do despacho que recaiu sobre o exercício de audição 

prévia, com o seguinte teor: “Face ao exposto mantenho todos os elementos que serviram de base ao 
apuramento da matéria tributável sujeita a IMT, pelo que, determino que o projecto de liquidação do 
IMT no valor de 11.375,00 €, se torne definitivo.

Notifique a reclamante A………………, desde despacho e simultaneamente para efectuar o paga-
mento do IMT, acrescido dos respectivos juros correspondentes, no prazo de 30 dias após a notificação. 
Notifique igualmente o mandatário.” Cfr. fls. 58, do PA;
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5. A impugnante em 10/01/2005, outorgou um contrato, em que figurava como 2ª contraente, 
sendo a 1ª contraente, “B……………, Lda.”, e onde se encontra exarado o seguinte:

“Considerandos
A Primeira Outorgante é dona e legitima proprietária de uma clínica sita no …………. que presta 

serviços em diversas áreas e valências.
Entre as diversas valências no caso vertente venderá o direito à ocupação de uma determinada 

área por um tempo indeterminado à segunda outorgante, no caso enquanto esta for viva.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Primeira

Pelo Presente contrato a Primeira Outorgante vende à segunda o direito à ocupação por esta de 
um quarto com casa de banho, identificado na planta anexa ao presente contrato e que passa a fazer 
parte integrante do mesmo como Anexo I.

Segunda

Este direito à ocupação e utilização apenas pode ser exercido pela mesma, é assim unipessoal, 
intransmissível e caducará, sem qualquer direito indemnizatório ou compensatório, por morte da Se-
gunda Outorgante.

Terceira

Fará parte integrante do direito de ocupação toda a utilização das demais instalações destinadas 
aos clientes, arrumos, limpezas do referido quarto, mudanças de roupas de cama e casas de banho em 
tudo idênticas às que estiverem regulamentadas ou em prática na clínica para os demais utentes.

Quarta

Pela venda do direito de ocupação, utilização e serviços exposto na cláusula terceira, pagará a 
Segunda Outorgante à Primeira, aquando da assinatura do presente contrato, a quantia de 175,000 € 
(cento e setenta e cinco mil euro), valor do qual será emitido o correspondente recibo.

Quinta

A Segunda Outorgante terá ainda direito, à prestação de serviços clínicos (psicológicos e/ou psi-
quiátricos), alimentação, consumos de electricidade, gás, e água.

Nos períodos que estiver a ocupar as instalações ao usufruir dos serviços e prestações acima 
mencionadas, bem como os referidos na terceira cláusula, a segunda outorgante pagará à primeira 
uma verba fixa mensal de trezentos e cinquenta euros, verba essa que será actualizada anualmente de 
acordo com o valor da inflação verificado desde a data da assinatura do presente contrato e conforme 
valores indicados pelo INE.

Sexta

O presente contrato terá inicio em, 10 de Janeiro de 2005.

Sétima

Por ambos os outorgantes foi dito aceitarem as condições expressas no presente contrato, o qual 
passam a assinar, o qual é feito em duplicado e será reconhecido notarialmente por ambos os interve-
nientes.”  - cfr. fls. 43, do PA;

3.1. A sentença recorrida veio a julgar procedente a impugnação e a anular a liquidação com a 
fundamentação que, em síntese, é a seguinte:

 - De acordo com a fundamentação utilizada pela AT, no caso, o direito de ocupação do quarto 
aqui em questão, para o titular desse direito aí habitar enquanto vivo for, é um verdadeiro direito real 
de gozo (o direito de habitação, tal como se encontra definido no n.º 2 do art. 1484º do CCivil) pelo 
que, os termos do n.º l do art. 2º do CIMT, era devido o pagamento do respectivo imposto municipal 
sobre transmissões onerosas de imóveis.

 - Porém, não é de aceitar tal fundamentação, pois que, além de não ser possível constituir o direito 
de habitação, através do contrato aqui em causa (uma vez que, era necessário que o mesmo tivesse sido 
celebrado por escritura pública), de todo o modo, também não resulta do seu conteúdo, que se tivesse 
pretendido transmitir à impugnante o direito a permanecer naquele quarto e casa de banho, para do 
mesmo fazer a sua habitação permanente (e até da sua família), reportando -se, pelo contrário, aquela 
ocupação a uma ocupação não permanente e que fica dependente da prestação de serviços clínicos.

 - Sendo que os direitos reais de gozo, onde se integra o direito real de habitação, estão sujeitos 
ao princípio da tipicidade, pelo que, a sua constituição e conteúdo têm necessariamente que se con-
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formar com os termos e limites previstos na lei, mais concretamente, e neste caso, com o disposto nos 
arts. 1484º, e ss., do CCivil.

Assim, não se tendo verificado a constituição do direito de habitação a favor da impugnante, não 
se verifica a existência do facto tributário, pelo que, não é devido qualquer imposto.

3.2. Discorda a recorrente Fazenda Pública, que continua a sustentar, como se viu, que a impug-
nante adquiriu o direito de habitação do quarto questionado, de acordo com o disposto no art. 1484º 
do CCivil, pois que, com o contrato e mediante o pagamento de € 175.000,00, ficou habilitada para 
ocupar o quarto e a casa de banho durante toda a sua vida, na medida das suas necessidades, sendo que 
a prestação dos serviços médicos não anula o carácter real do direito adquirido pela impugnante, que, 
muito embora não sendo de propriedade, lhe permite gozar a coisa cedida em nome próprio e sendo que 
a quantia fixa mensal paga em troca dos serviços, e que também se destina ao pagamento da electrici-
dade, da água e do gás, atesta a intenção de a impugnante ocupar o quarto com alguma permanência 
ou de, pelo menos, estar na disposição de o fazer se assim o entender.

E mais alega que o direito de propriedade não é o único direito real admitido pela lei, pois existem 
outros direitos com esta natureza que, muito embora não permitam o uso pleno da coisa, conferem 
poderes de fruição mais limitados, sendo as figuras parcelares da propriedade plena, que caem no 
âmbito de incidência do CIMT, cujo n.º 2 prescreve que o IMT incide sobre as transmissões, a título 
oneroso, do direito de propriedade ou de figuras parcelares desse direito, sobre bens imóveis situados 
nos território nacional, não devendo relevar, para efeitos de IMT, a inidoneidade do título translativo 
(a escritura pública) porquanto o que se pretende é tributar a realidade económica e factual inerente 
ao contrato celebrado.

3.3. Refira -se, antes de mais, que tendo o recurso sido inicialmente interposto para o TCA Norte, 
e tendo este Tribunal, por acórdão de 11/10/2012 (fls. 147 a 155) declarado a respectiva incompetên-
cia, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, considerando competente este STA, dado que o 
mesmo recurso versa apenas matéria de direito, não há controvérsia das partes a este propósito, sendo 
que, na perspectiva considerada pelo TCAN, também aqui se entende que o recurso tem por exclusivo 
objecto matéria de direito (nº 1 do art. 280º do CPPT) pois as partes não contestam os factos constan-
tes do probatório, divergindo apenas quanto à interpretação das regras jurídicas aplicáveis: saber se o 
contrato a que se reporta o n.º 5 do Probatório consubstancia uma transmissão onerosa de um direito 
real sujeito a tributação em sede de IMT.

Vejamos pois.
4.1. De acordo com o disposto no n.º 1 do art. 2º do CIMT, este imposto «incide sobre as trans-

missões, a título oneroso, do direito de propriedade ou de figuras parcelares desse direito, sobre bens 
imóveis situados no território nacional», sendo que a obrigação tributária se constitui no momento em 
que ocorrer a transmissão (nº 2 do art. 5º do mesmo CIMT).

E, como bem diz a sentença, ao contrário do que sucede com o disposto nas várias alíneas dos nºs. 
2 a 6 do mesmo art. 2º, a transmissão referida no n.º 1 não é uma transmissão ficcionada pela lei, antes 
se exigindo uma transmissão efectiva do direito de propriedade e/ou dos direitos parcelares.

No caso, a recorrente sustenta que, por via do aqui questionado contrato (o referido no n.º 5 do 
Probatório) a impugnante adquiriu o direito de habitação do quarto referido, de acordo com o disposto 
no art. 1484º do CCivil, pelo que estamos perante uma transmissão parcelar, a título oneroso, de um 
direito de propriedade (direito real de habitação), transmissão essa que substancia o facto tributário 
que origina a presente liquidação.

Carece, porém, de razão legal.
Neste art. 1484º do CCivil dispõe -se o seguinte:
«1  - O direito de uso consiste na faculdade de se servir de certa coisa alheia e haver os respectivos 

frutos, na medida das necessidades, quer do titular, quer da sua família.
2  - Quando este direito se refere a casas de morada, chama -se direito de habitação».
Por sua vez, o art. 1485º do mesmo compêndio estabelece que «Os direitos de uso e de habitação 

constituem-se e extinguem -se pelos mesmos modos que o usufruto, sem prejuízo do disposto na alínea a) 
do artigo 1293º, e são igualmente regulados pelo seu título constitutivo; na falta ou insuficiência deste, 
observar -se -ão as disposições seguintes».

E o art. 1490º também do CCivil estatui que se aplicam «aos direitos de uso e de habitação as 
disposições que regulam o usufruto, quando conformes à natureza daqueles direitos».

Da conjugação destas disposições resulta, como salienta o Prof. Oliveira Ascensão, que o direito 
de uso é o direito real de gozo de uma coisa, na medida das necessidades do titular e da sua família 
e o direito de habitação é um direito real «que para a lei não constituirá sequer um tipo diverso do 
direito de uso, pois haveria uma mera variação do objecto. De harmonia com o art. 1484º/2 o direito 
de habitação seria simplesmente direito de uso, quando referido a casas de morada.» (1)

E embora analogamente ao usufruto, o uso e a habitação concedam o gozo temporário da coisa, 
tomam, contudo, o aspecto de usufrutos limitados, visto que esse gozo apenas é concedido na medida 
das necessidades pessoais, sendo por isso que o art. 1490º do CCivil manda aplicar aos direitos de uso 
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e habitação as disposições que regulam o usufruto, se conformes à natureza destes (aliás, o art. 1485º 
do mesmo código estatui que os direitos de uso e habitação se constituem e extinguem pelos mesmos 
modos que o usufruto, só se exceptuando a constituição por usucapião, que não é aplicável àqueles 
(al b) do art. 1293º também do CCivil).

Além disso, os direitos de uso e habitação não podem ser constituídos por lei (não poderá haver 
usos legais) e o direito de uso extingue -se, para além das causas por que se extingue o usufruto, tam-
bém pela cessação da necessidade pessoal que justificou a constituição do direito. (2)

Ora, perante as supra transcritas disposições legais, não resta, a nosso ver, dúvida de que o contrato 
aqui questionado, outorgado em 10/1/2005, não configura instrumento que constitua transmissão (3) 
de um verdadeiro e próprio direito real de habitação atribuído pela B……………., Lda. à recorrida: 
como se disse, ao contrário do que sucede com o disposto nas várias alíneas dos nºs. 2 a 6 do art. 2º do 
CIMT, a transmissão referida no n.º 1 não é uma transmissão ficcionada pela lei, antes se exigindo uma 
transmissão efectiva do direito de propriedade e/ou dos direitos parcelares. Acrescendo que o direito de 
uso e habitação se consubstancia num direito que, no caso de direito de habitação, se refere a casas de 
morada, sendo que em ambos os casos (quer no direito de uso, quer na habitação) há também que con-
siderar a sujeição ao princípio da tipicidade (numerus clausus) dos direitos reais (art. 1306º do CCivil), 
bem como, no caso vertente, a necessidade de celebração de escritura pública, sob pena de nulidade 
 - arts. 220º, 1484º e 1485º do CCivil e 80º do Código do Notariado: e como diz a sentença, estamos, 
neste caso, perante uma formalidade ad substantiam (a forma é necessária para a própria existência da 
declaração, acarretando a sua falta, a sua inexistência; ao contrário do que sucede nas formalidades ad 
probationem, em que a forma é reclamada apenas, para a prova do negócio) e, por isso, o mero contrato 
que, segundo a AT, teria transmitido o direito de habitação para a impugnante não era susceptível de 
operar a constituição daquele direito [mesmo que da interpretação do conteúdo deste resultasse que tal 
seria o efeito pretendido pelos respectivos contraentes. (4)]

É que nos casos referidos no n.º 1 do art. 2º do CIMT, o título da transmissão relevante será 
aquele que, nos termos da lei, permitirá a transmissão, a título oneroso, do direito de propriedade ou 
de figuras parcelares sobre bens imóveis, sendo que, nas restantes situações previstas nos nºs. 2 a 6 (e 
suas alíneas) deste mesmo artigo, já será aquele que titulará cada uma das operações que o legislador 
ficcionou como integrando o conceito de transmissão de bens imóveis. Sendo esta a interpretação que, 
aliás, resulta do disposto no n.º 2 do art. 11º da LGT, segundo o qual «Sempre que, nas normas fiscais, 
se empreguem termos próprios de outros ramos de direito, devem os mesmos ser interpretados no 
mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro decorrer directamente da lei”.

Bem decidiu, pois, a sentença recorrida, não colhendo, consequentemente, a argumentação invo-
cada nas Conclusões 7ª e 8ª das alegações da recorrente.

4.2. Mas também em relação ao conteúdo do mencionado contrato há que concluir que não se 
consubstancia um contrato de constituição do direito de habitação a favor da impugnante.

Na verdade, considerando quer o teor desse contrato, quer a fundamentação em que a AT faz 
assentar o acto impugnado, constata -se que nesta se remete exclusivamente para o conteúdo do direito 
de habitação, tal como ele se encontra tipificado no art. 1484º, do CCivil. Porém, apesar de, como se 
realça na sentença recorrida, esse direito só poder ser adquirido por força da compressão do direito de 
propriedade (ou seja, só o titular do direito de propriedade, sobre um determinado imóvel, pode cons-
tituir a favor de outra pessoa, através da limitação do seu próprio direito de propriedade, o direito de 
habitação, o qual deve ser entendido como o direito de outrem a habitar permanentemente, uma “casa 
de morada”) vemos que a sociedade B……….., Lda., é ali identificada como legítima possuidora de 
uma clínica, nessa medida claudicando, desde logo, o pressuposto e a finalidade do direito de habitação 
(a habitação do seu titular e da sua família), já que o direito de propriedade sobre o qual o direito de 
uso e habitação é constituído deve ser o direito de propriedade de um imóvel identificado como “casa 
de morada”, ou pelo menos, que garantidamente possa permitir ao seu titular obter a satisfação das 
necessidades de habitação do seu titular e da sua família, sendo que, no caso vertente, não havendo 
qualquer alusão à possibilidade de aquele espaço configurar uma “casa de morada”, também não é 
possível concluir que, através daquele contrato, se tenha pretendido constituir um direito de habitação, 
a favor da impugnante.

No dito contrato contempla -se uma obrigação de prestação de serviços de saúde, por parte da 
B…………, Lda., nele também se clausulando que a «compra» do direito de ocupar um quarto com casa 
de banho é direito que só pela impugnante poderá ser exercido (o que igualmente reflecte a ausência 
de características típicas do direito de habitação) e que a ocupação desses quarto e casa de banho, tem 
lugar aquando da prestação dos serviços clínicos contratados, estando obrigada a impugnante durante 
esses períodos a pagar uma determinada verba (ou seja, como conclui a sentença, o valor pago anteci-
padamente permite à impugnante exigir da B…………., Lda., uma prestação de conteúdo positivo: a 
possibilidade de, por tempo indeterminado (concretizado como sendo até ao fim da sua vida) lhe serem 
prestados determinados serviços, nomeadamente, clínicos e domésticos (e esta obrigação de prestação 
de serviços é que se configura como principal) e de para esse efeito ocupar (obrigação acessória), 
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durante esses mesmos períodos, um determinado quarto, com casa de banho, mediante o pagamento 
de uma contraprestação.

4.3. Em suma, além de não ser legalmente possível constituir o direito de habitação por meio do 
aludido contrato, também não resulta do conteúdo deste que se tivesse pretendido transmitir à impug-
nante o direito a permanecer no quarto e casa de banho em causa, para do mesmo fazer a sua habitação 
permanente, reportando -se, pelo contrário, aquela ocupação a uma ocupação não permanente e que fica 
dependente da prestação de serviços clínicos.

Trata -se, portanto, de um contrato que tem natureza obrigacional, nele não se definindo, conse-
quentemente, transmissão efectiva do direito real de gozo (uso e habitação) considerado pela AT como 
pressuposto da liquidação impugnada.

E neste contexto, concluímos, pois, que a sentença recorrida, ao considerar que com a outorga do 
questionado contrato não houve constituição de direito real de habitação a favor da impugnante e que 
não ocorreu, por esse motivo, o facto tributário de que depende a obrigação de pagamento do imposto 
liquidado e impugnado (nº 1 do art. 2º, conjugado com o n.º 1 do art. 5º, ambos do CIMT), decidiu de 
acordo com a lei aplicável e deve ser confirmada.

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

Lisboa, 2 de Outubro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Ascensão 
Lopes.

(1) Direito Civil, Reais, 5ª Edição (Reimpressão), Coimbra Editora, 2000, pp. 479 a 481.
(2) Cfr. Oliveira Ascensão, Ibidem.
(3) Cfr. José Maria Fernandes Pires, Lições de Impostos sobre o Património e do Selo, Almedina, 2010, p. 158: «O im-

posto incide tanto sobre a constituição dos chamados direitos reais menores como sobre a sua transmissão ou extinção, quando 
efectuadas a título oneroso e incidam sobre bens imóveis.»

(4) Embora actualmente baste documento particular, ele tem de ser autenticado, segundo o regime instituído pelo DL 
n.º 116/08, pelo que aqueles efeitos se mantêm. 

 Acórdão de 2 de Outubro de 2013.

Processo n.º 1505/12 -30.
Recorrente: A…………………..
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. Notificada do teor do Acórdão proferido por este STA em 10.07.2013 (fls. 283/319), a Recorrente 
veio, ao abrigo do disposto nos artº.s 668.º, nºs 1, alínea d), e 4, 716º, 203º, n.º 1, 205, n.º 1, todos do 
CPC, aplicáveis ex vi art. 2.º, alínea e) do CPPT e art. 125.º, do CPPT, arguir a nulidade do acórdão, 
imputando -lhe os seguintes vícios:

a) Nulidade decorrente da violação do princípio do contraditório;
b) Violação da competência deste STA em razão da hierarquia por ter apreciado matéria de facto nova;
c) Nulidade por omissão de pronúncia;
d) Inconstitucionalidade.
II. Como é do conhecimento das partes e deste STA foram interpostos dezenas de recursos pela 

recorrente versando a mesma questão.
Este STA deu resposta negativa a todos os recursos e seguiu a doutrina defendida no Acórdão de 

23 de abril passado, proferido no Processo n.º 29/13.
Assim sendo, a resposta a dar agora à arguição das nulidades suscitadas tem de ter por base aquele 

acórdão.
A estas nulidades se respondeu já, entre outros, no processo 01503/12 que aqui seguiremos de 

perto ou transcreveremos na parte em que interessar.
Assim:
II.1. Nulidade decorrente da violação do princípio do contraditório e incompetência do STA 

em razão da hierarquia.
Constitui jurisprudência deste Supremo Tribunal, expressa, entre outros, no Acórdão do STA, de 

29 de outubro de 2008, proferido no recurso n.º 0556/08, de que “[n]ão existe a nulidade decorrente 
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da preterição do contraditório se o Tribunal decidir uma questão suscitada nas contra -alegações do 
recorrido [...] se tiver sido dado cumprimento ao disposto no art. 229 -A do Código de Processo Civil 
(notificação das contra -alegações ao Requerente)”.

Ora, no caso em apreço, tal como é salientado pelo Recorrido, “resulta claramente dos Autos, o 
IVV notificou sempre a Requerente das peças apresentadas, inclusivamente das suas contra -alegações 
de recurso”.

Assim, a recorrente poderia ter perfeitamente ter respondido a tal matéria caso a julgasse relevante 
para sua defesa, sem necessidade de notificação expressa para o efeito.

De todo o modo, essa matéria está consignada em legislação comunitária e nacional, pelo que o 
STA poderia apreciá -la, pelo menos para afastar a argumentação genérica da recorrente da necessidade 
de notificação dos auxílios de Estado. Quer dizer, se nem todos os auxílios carecem de notificação, 
nada impede que o tribunal aprecie os respetivos requisitos à luz do direito nacional e comunitário. 
Ou, por outras palavras, podendo haver auxílios com obrigatoriedade de notificação e outros sem essa 
obrigatoriedade, cabia até à recorrente alegar e provar fundamentos para essa notificação, o que não 
fez. Por isso, limitando -se este STA a interpretar as normas e não a aditar novos factos, não se pode 
falar em incompetência em razão da hierarquia.

De qualquer forma, como se escreveu no acórdão acima citado, proferido no Processo n.º 01503/12, 
o STA não fez assentar o seu julgamento na circunstância de a medida de auxílio em questão respeitar 
o limiar de minimis nem tão pouco na suposta aceitação por parte da Comissão da argumentação do 
Estado português sobre o cumprimento daquele limiar.

Com efeito, no Acórdão de 23 de abril de 2013, proc n.º 29/2013, para o qual o acórdão ora 
recorrido remete, diz -se claramente que ainda que não se entendesse que no caso não havia lugar à 
obrigação de notificação, tal não implicaria necessariamente que houvesse razões para anulação da 
taxa de promoção do vinho, por força do princípio da proporcionalidade.

II.2. Nulidade por omissão de pronúncia.
Nesta parte iremos seguir o que ficou escrito no Processo n.º 1503/12, já que as situações são 

idênticas.
“A nulidade do acórdão por omissão, prevista no art.º 125.º do Código de Procedimento e de 

Processo Tributário, está diretamente relacionada com o comando fixado n.º 2 do artigo 660.º do Có-
digo de Processo Civil, segundo o qual «o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham 
submetido à sua apreciação, excetuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada 
a outras».

Constitui jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal, vazada entre outros, no Acórdão de 
9 de maio de 2012, proc n.º 245/11, que a omissão de pronúncia só existe “quando o tribunal deixe, 
em absoluto, de apreciar e decidir as questões que lhe são colocadas pelas partes, isto é, os problemas 
concretos que haja sido chamado a resolver, e não quando deixe de apreciar razões, argumentos, ra-
ciocínios, considerações, teses ou doutrinas invocadas pelas partes em sustentação do seu ponto de 
vista quanto à apreciação e decisão das questões colocadas.

O que significa que, como a doutrina e a jurisprudência têm repetidamente explicado, “questões” 
não se confundem com argumentos ou razões. Por isso, quando as partes colocam ao tribunal determi-
nada questão, socorrendo -se a cada passo de várias razões ou fundamentos para fazer valor valer o seu 
ponto de vista, o que importa é que o tribunal decida a questão colocada, não lhe incumbindo apreciar 
todos os fundamentos, argumentos ou razões em que elas se apoiam para sustentar a sua pretensão.

A este propósito diz a Recorrente que o acórdão reclamado procedeu à aplicação do Regulamento 
(CE) n.º 1998/2006, da Comissão, que disciplina os auxílios de minimis, mas que não analisou nem 
aplicou o n.º 4 do artigo 2.º do referido Regulamento, que contraria a decisão acolhida no mesmo.

Mais uma vez, resulta patente da argumentação da Recorrente que não existe qualquer omissão de 
pronúncia, mais sim discordância com o sentido da solução acolhida por este Supremo Tribunal que, 
segundo a sua ótica, está em contradição como o referido preceito.

Em suma, também não ocorre a nulidade do acórdão, por omissão de pronúncia”.
Acrescentaremos, no entanto que, de qualquer forma, a falta de pronúncia como a recorrente 

refere conduziria a erro de julgamento e não vício de omissão de pronúncia, uma vez que o tribunal se 
pronunciou sobre a questão. Saber se bem ou mal constituiria então erro de julgamento.

II.3. Da inconstitucionalidade
Também aqui e porque a questão é idêntica e merece a mesma resposta, seguiremos o Processo 

citado, no qual ficou escrito o seguinte:
“Finalmente, alega a Recorrente que se verifica uma inconstitucionalidade decorrente: (i) da omis-

são do dever de reenvio prevista no parágrafo 3 do artigo 267.º do Tratado de Funcionamento União 
Europeia; (ii) por não aplicar aos presentes autos a norma ínsita no n.º 4 do artigo 2.º do mencionado 
Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, verifica -se, igualmente, uma infração ao artigo 8.º da 
Constituição da República.
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Como bem argumenta o recorrido, “«[a] inconstitucionalidade material é o vício que afeta as 
normas ordinárias que infrinjam o disposto na Constituição e os princípios nela consignados, incluindo 
a interpretação que a tal conduza, pelo que não faz qualquer sentido jurídico a afirmação de que um 
acórdão é inconstitucional» — cfr. fr Acórdão do STJ, de 16 de outubro de 2003, proferido no recurso 
n.º 03B1371”.

Por outro lado, “(…) o reenvio prejudicial só será obrigatório, designadamente se a questão for 
pertinente ou relevante para a decisão da causa, competindo ao juiz nacional apreciar, tendo em conta 
as particularidades de cada processo, quer a necessidade de uma decisão prejudicial, quer a pertinência 
das questões a submeter — neste sentido, veja -se a decisão do próprio TJ (atual TU) de 6 de outubro 
de 1982, Cilfit e outros (proc. C -283/81) e, a título nacional, vide, por todos, o recente aresto deste STA 
de 21 de novembro de 2012, proferido no recurso n.º 0222/12”.

Neste último acórdão deste Supremo Tribunal, acolhendo a jurisprudência do próprio TJ1, diz -se 
que a mesma vai no sentido de que “os órgãos jurisdicionais nacionais referidos são obrigados a cum-
prir o seu dever de reenvio a menos que concluam que a questão não é pertinente ou que a disposição 
do direito da União em causa foi objeto de uma interpretação por parte do Tribunal de Justiça ou que 
a correta aplicação do direito da União se impõe com tal evidência que não dá lugar a qualquer dúvida 
razoável, devendo a verificação desta hipótese ser avaliada em função das características do direito 
da União, das dificuldades particulares de que a sua interpretação se reveste e do risco de surgirem 
divergências jurisprudenciais no interior da União” 2.

Por conseguinte, à luz da citada jurisprudência, o reenvio só será obrigatório, designadamente se 
a questão for pertinente ou relevante para a decisão da causa, competindo ao juiz nacional, “a quem foi 
submetido o litígio e que deve assumir a responsabilidade pela decisão jurisdicional a tomar, apreciar, 
tendo em conta as especificidades de cada processo, tanto a necessidade de uma decisão prejudicial 
para poder proferir a sua decisão como a pertinência das questões que submete ao Tribunal de Justiça”.3

Neste sentido, também segundo JÓNATAS MACHADO4 “o reenvio não é um recurso ou uma 
faculdade processual das partes do processo principal (...). O reenvio integra uma competência exclu-
siva de natureza jurisdicional. (...) O facto de uma das partes suscitar uma questão de interpretação ou 
validade de um ato da UE não significa que haja lugar a reenvio prejudicial.

“(…)”.
E, mais adiante, o mesmo Autor pondera que “O reenvio prejudicial para o TJUE é, em princípio, 

facultativo, dependendo exclusivamente de decisão discricionária do tribunal nacional. No entanto, casos 
há de reenvio obrigatório”, sendo que pressuposto importante que vale independentemente de se tratar 
de reenvio facultativo ou obrigatório “prende -se com a relevância da questão. Nos termos do art. 267º 
do TFUE, compete ao juiz nacional, a quem o litígio haja sido submetido, apreciar a necessidade de 
uma decisão prejudicial para a prolação de uma decisão final e decidir sobre a pertinência das questões 
que submete ao TJUE. A questão deve ser suficientemente relevante para o desfecho do caso concreto 
para justificar o reenvio (...)”.

Em suma, no caso dos autos, o acórdão recorrido, ao concluir pela desnecessidade do reenvio 
limitou -se a fazer uso da discricionariedade que lhe é própria na matéria, em conformidade com a 
jurisprudência do TJ e da doutrina.

Não procede, pois, a invocada nulidade do acórdão por inconstitucionalidade.
III. Nestes termos e pelo exposto, acorda -se em indeferir a arguição de nulidade do acórdão.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 2 de outubro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Ascensão Lopes.

(1) Cfr., entre outros, os Acórdãos de: 4 de novembro de 1997, Parfums Christian Dior, C -337/95; de 4 de junho de 2002, 
Lyckeskog, C -99/00; de 15 de setembro de 2005, Intermodal Transports, C -495/03.

(2) Cfr. MARIA EUGÉNIA M.N.RIBEIRO, ob cit., p. 964 e Acórdão do TJ de 6 de outubro de 1982, Cilfit e outros, 
C -283/81.

(3) Cfr. MARIA EUGÉNIA M.N.RIBEIRO, ob cit., p. 965.
(4) Cfr. Direito da União Europeia, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 577. 

 Acórdão de 9 de Outubro de 2013.

Assunto:

Taxa. Promoção. Vinho. Direito comunitário. Auxílio de Estado.
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Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional na-
cional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do artigo 92.º 
do Tratado (actual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de 
uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando 
mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido pelo Estado ou 
proveniente de recursos estatais (característica típica associada à qualificação 
dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo 
procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Sendo, por isso, de considerar não existir «um grau suficiente de probabilidade» de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 126/13 -30.
Recorrente: A…………, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A…………, Lda., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pelo 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, julgou improcedente a impugnação que deduzira contra o 
indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de taxa de promoção, referente ao mês 
de Junho de 2004, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho.

1.2. Termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-

cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Junho de 2004.

B. A A………… não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando 
os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante» – cf. página 32 da sentença proferida nos autos –, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto é 
que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de noti-
ficação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE).
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E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A………… à aludida taxa de promoção nos 
presentes autos: a violação do disposto no artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do 
TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A………… perante os órgãos jurisdicionais nacio-
nais – cf., neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS 
SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art.º 93.º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual 
art.º 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta dispo-
sição.» – cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD  - BRABANT, processo 
C -174/02 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -3994

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno comu-
nitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição comunitária 
que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A………… 
teria legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros 
que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do 
artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de 
compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da intervenção 
da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 1 
do artigo 108.º do TFUE), detém a competência  - exclusiva  - para proceder ao exame permanente da 
compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu – ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... – o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário [...]

73. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A………… não alega a 
contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não 
procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e 
os destinados à exportação, mencionada na página 32 da sentença posta em crise).

L. A A………… sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) – cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos – cf. 
alíneas F) e G) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o procedimento 
contraditório C43/2004, junto aos autos pela A………… com a sua petição inicial e dada por integral-
mente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão – cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004 – conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, que 
ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em 
causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios 
não notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário – juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
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Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações 
contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado exe-
cução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf. página 33 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e – pior – 
olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. [...] O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra violada 
no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de uma 
qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «[...]a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a 
aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente improce-
dente» – cf. página 30 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 87.º da contestação do IVV.

W. O reembolso – ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A…………, com as demais consequências legais – requerida nos presentes autos não decorre da adopção, 
por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria a 
final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito dessa 
decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e proibição 
de execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
acessível em http://eur -lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:005:0011:0026:PT:PDF

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a com-
patibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro de 
2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de decisão 
do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar que esta 
Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, acessível 
no link http://eur -lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:328:0049:0050:PT:PDF

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do au-
xílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não vem 
validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreendidas em 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da jurisprudência 
comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) e foi explicado na petição 
inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV  - A) respectivo).

BB. Tais medidas – em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos – eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.



3819

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.»  - cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante – isso sim – para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia – conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF.O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida – a 
taxa de promoção – é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à pu-
blicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado comum 
é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório C43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa in-
fluencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição 
do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção 
e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia ((2) Cf., entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALS-
TER, OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK NOORD-
-BRABANT.), este concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado – a taxa de promoção – é 
parte integrante da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o 
montante dos auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes 
auxílios com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida – cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 130 
da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio modo 
de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível com as 
normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio propriamente 
dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores nacionais 
do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios pro-
priamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido – como o foi (cf. parágrafo 
132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das campanhas 
de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos nacio-
nais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108.º, n.º 3, 
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do TFUE») – impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos actos 
de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabelecimento 
daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é contrário 
ao Direito Comunitário – o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente ao acto 
de liquidação da taxa de promoção do período de Junho de 2004 e veio a ser, com manifesto erro de 
julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/0l e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. 1 -165, n.º 20)»

 - cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 

dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

 - cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito di-

recto do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos 
particulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da 
Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por 
terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

 - cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21. 10.2003, proferido no processo C -261/0l e 262/02.
TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-

teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as con-
sequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

 -cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 

proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.
Termina pedindo a procedência do recurso e a revogação da sentença recorrida.
E mais pedindo, ainda, o seguinte:
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

A implementação de uma medida parafiscal – in casu, a chamada taxa de promoção – que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa – 
consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual – financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
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actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxilio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória – e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados –, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre 
a respectiva compatibilidade?

Em caso negativo – e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida medida 
parafiscal –, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação da 
obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição ou 
anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

1.3. Contra -alegou o recorrido formulando, a final, as conclusões seguintes:
A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência ao período mensal de Junho de 2004.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso – cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.ºs 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações – cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alegações 
que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º do 
CPPT, e à vasta jurisprudência superior – cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no processo 
n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no processo 
n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 de Junho de 
1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» – cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE – hoje, 
artigo 108.º, n.º 2 do TFUE –, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública res-
ponsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária 
e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
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da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa íntima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 

dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 – cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em que 
a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012 – através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 –, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

Termina pedindo a confirmação da sentença recorrida e a improcedência da pretensão da Recorrente 
em ver anulado o indeferimento do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise.

1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Viseu, exarada a fls. 194/227, em 27 de Julho de 2012.
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A sentença recorrida julgou improcedente impugnação judicial interposta contra o acto de inde-
ferimento de pedido de revisão oficiosa da autoliquidação da TAXA de PROMOÇÃO de JUNHO de 
2004, promovida pelo IVV, no entendimento de que o processo de investigação à Taxa de Promoção 
que foi iniciado pela Comissão Europeia é irrelevante para os presentes autos, uma vez que a dúvida 
da Comissão, apenas se prende com uma pequena percentagem da taxa e relativa apenas aos auxílios 
nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e ao financiamento desses auxílios.

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 258/264, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685.º -A/l do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.

O recorrido IVV contra -alegou, tendo concluído nos termos de fls. 289/295, que aqui, também, 
se dão por inteiramente reproduzidos para todos os feitos legais.

A Comissão Europeia decidiu na decisão a que se reporta a alínea G) do probatório que o finan-
ciamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV, enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral e controlo do sector vitivinícola em Portugal (correspondente a 
mais de 62% do valor da taxa de promoção cobrada), não constitui um auxílio estatal.

A dúvida da Comissão prendia -se, apenas, com uma pequena percentagem da taxa, relativa aos 
auxílios à promoção de vinhos portugueses nos mercados do outros Estados -Membros e de países 
terceiros e ao financiamento desses auxílios e ao regime de financiamento da formação.

Assim sendo, salvo melhor juízo, não faria sentido considerar a totalidade da taxa ilegal enquanto 
a Comissão Europeia não proferisse uma decisão final no âmbito do procedimento de investigação 
mencionado na alínea F) do probatório.

De facto, ao contrário do que sustenta a recorrente, a taxa de promoção não é una, no sentido 
de ter de ser totalmente anulada ainda que só uma pequena percentagem não respeite o disposto no 
artigo 108.º/3 do TFUE.

Na verdade, parece ponto assente em termos doutrinários e jurisprudenciais ((1) Código de Pro-
cedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 6.ª edição, II volume, páginas 134, 342, 
343, 524 e 525, Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa. Acórdão do STA, de 10 de Janeiro de 2012, 
proferido no recurso n.º 0565/10, disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt.) que o acto de liquidação 
enquanto acto divisível é susceptível de anulação parcial.

“Porém, tal anulação parcial só poderá ser juridicamente admissível quando o fundamento da anu-
lação valha apenas em relação a uma parte do acto, isto é, quando haja uma ilegalidade apenas parcial...

No entanto, se o acto de liquidação tem um único fundamento jurídico, não sendo nele possível 
distinguir entre uma parte que está conforme à lei e outra que a viola, não se pode decretar a anulação par-
cial, mesmo que se entenda que, por força de outras disposições legais, uma liquidação poderia ter lugar.

Será por exemplo, o caso de uma liquidação se ter baseado em determinada tabela de taxas de 
imposto e se vir a entender que a tabela legalmente aplicável seria outra. Nestas circunstâncias, toda a 
liquidação assentará em fundamentos jurídicos errados, pelo que o acto deve ser integralmente anulado, 
com fundamento em erro sobre os pressupostos de direito (vício de violação de lei). A prática de novo 
acto, com base na tabela tida como legal, caberá à administração tributária e não ao tribunal, não podendo 
o interessado ser privado da possibilidade de discutir a legalidade do novo acto que, eventualmente, 
venha a ser praticado, utilizando todos os meios de impugnação administrativa e contenciosa que a lei 
lhe proporciona”. ((2) Obra citada, páginas 342/343.)

Ora, no caso em análise, é insofismável que, apenas está em causa a eventual ilegalidade de uma 
pequena percentagem da taxa, destinada a financiar o regime de formação e de promoção de vinhos 
portugueses noutros Estados -Membros e países terceiros.

Portanto, a pretensão da recorrente de anulação total do acto de autoliquidação sindicado não tem 
qualquer apoio legal.

Pela decisão de 2010.07.27 (fls. 388), com as alterações constantes da decisão de 2010.04.04, 
produzido no procedimento contraditório C 43/2004, a Comissão Europeia considerou que os auxílios 
à promoção do vinho e dos produtos vínicos de origem portuguesa no território dos outros Estados-
-Membros e de países terceiros executados ilegalmente em violação do artigo 108.º/3, do TFUE, são 
auxílios estatais compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107.º/3/c) do TFUE em 
relação ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que 
Portugal cumpra as condições constantes do n.º 2 do artigo 3.º da decisão da Comissão.

No caso, uma vez que a recorrente ainda não efectuou o pagamento da taxa, o recorrido deve re-
nunciar formalmente ao recebimento da parte proporcional que incide sobre os produtos importados de 
outros Estados -Membros e que é destinada a financiar a parte do auxílio que beneficia exclusivamente 
os produtos nacionais e aos juros de mora respeitantes a esta parte.

Sucede que a factualidade apurada nos autos é, manifestamente, insuficiente em ordem a constituir 
base suficiente para a decisão de direito, nos termos do referido regime jurídico.

Termos em que, nos termos do disposto nos artigos 729.º/3 e 730.º do CPC deve anular -se a sen-
tença recorrida, baixando os autos à 1.ª instância, a fim de se proceder à ampliação da matéria de facto.»
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1.5. Corridos os vistos legais, cabe deliberar.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A)  - No dia 07 de Julho de 2004, a A………… procedeu à autoliquidação da quantia de € 

156.073,57, a título de taxa de promoção referente ao mês de Junho de 2004 – cf. documento n.º l, 
junto com o pedido de revisão oficiosa.

B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C)  - Em 22/12/2008 a A………… apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação re-
ferida em A.

D)  - O pedido mencionado em C. foi indeferido em 12/01/2009.
E)  - Em 11/02/2009, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
F)  - No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE (cfr. 
doc. n.º 2 em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado 
sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo ainda sido 
adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G)  - No documento da Comissão Europeia – publicado no JOUE – C 92/12, de 16.4.2005, sob 
a epígrafe:

“Auxilio Estatal – Portugal
Auxilio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) – Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE
(2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa sobre a taxa “de promoção do vinho “, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países terceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

…
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.
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(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”.
3. Face ao teor das Conclusões das alegações da recorrente, das Conclusões das contra -alegações 

do recorrido, bem como do teor do Parecer do MP, as questões a decidir são as seguintes:
 - Saber se a sentença incorreu em erro de julgamento, ao decidir que a taxa de promoção do vi-

nho, em causa nos autos (relativa ao mês de Junho de 2004) não padece de ilegalidade decorrente da 
não notificação prévia à Comissão Europeia, por força do disposto no art. 88º do TCE (actual n.º 3 do 
art. 108º do TFUE).

 - Aferir da necessidade do reenvio prejudicial o TJUE para conhecimento das questões suscitadas 
na parte final das alegações da recorrente.

3.1. Previamente, porém, importa apreciar se as Conclusões das alegações do recurso violam o 
disposto no n.º 3 do (então) art. 685º -A do CPC, e se, por isso, não é possível conhecer -se do recurso.

Com efeito, nas Conclusões E a G das Contra -alegações, o recorrido sustenta que que as alega-
ções da recorrente não cumprem o disposto no (então) art. 685º -A do CPC, pelo que não devem ser 
admitidas, já que ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a recorrente 
ataca a conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na PI e no facto de o Tribunal não ter 
aderido à sua posição.

Ora, não obstante eventual entendimento de que as conclusões das alegações não correspondem a 
Conclusões sintéticas (e de que, porventura, deveriam ter merecido, oportunamente, convite  - que não 
foi formulado  - para que fossem sintetizadas  - cfr. o n.º 3 do dito art. 685º -A do CPC), delas resulta de 
forma clara o fundamento pelo qual a recorrente pede a revogação do julgado recorrido (cfr. as Con-
clusões L, M, T e UU) e qual o vício que se lhe imputa: erro de julgamento da sentença por olvidar 
que a taxa de promoção em causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia 
à Comissão Europeia, por força do disposto no art. 88º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE).

Assim, neste contexto, entende -se nem haver violação do disposto naquele invocado normativo, 
nem motivo para que as Conclusões, e consequentemente o recurso, não sejam conhecidos.

Improcede, pois, a suscitada questão prévia.
3.2. Importa, então, apreciar o alegado erro de julgamento imputado à sentença recorrida, bem 

como o pedido de reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia.
Estas questões são, até nos pressupostos de facto, em tudo idênticas às que foram apreciadas e 

decididas neste Supremo Tribunal Administrativo pelo acórdão de 23/4/2013, proferido no processo 
n.º 29/13, em que o ora relator interveio como adjunto, e no qual, com fundamentação que mereceu e 
continua a merecer a nossa adesão, se concluiu no sentido da manutenção da autoliquidação ali em causa 
e de que ficava prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade (acórdão a que se têm seguido muitos 
outros, nomeadamente, os prolatados em 30/4/2003, proc. n.º 292/13; em 22/5/2013, procs. nºs. 9/13, 
44/13, 48/13, 53/13, 200/13 e 1311/12; em 29/5/2013, procs. nºs. 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/12).

Ora, a doutrina ali expendida é inteiramente transponível para o presente caso (sendo, aliás, as 
alegações e contra -alegações exactamente iguais, variando apenas os montantes e os períodos da taxa 
 - no caso em apreço está em causa a taxa de promoção referente ao mês de Junho de 2004, no mon-
tante de € 156.073,57 pelo que, tendo também em vista uma interpretação e aplicação uniformes do 
direito (nº 3 do art. 8º do CCivil), haverá, portanto, que aqui reiterar o que ali se julgou, no sentido da 
improcedência do recurso e da confirmação do julgado recorrido (de improcedência da impugnação 
judicial deduzida – ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE 
requerido pela recorrente), em adesão, como se disse, aos fundamentos constantes daquele aresto e que 
aqui, com a devida vénia, de seguida se transcrevem:

«4. Caracterização da taxa de promoção do vinho
Segundo o n.º 1 do artigo 17º da Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o Instituto do Vinho 
e da Vinha (IVV, IP.,) tinha por missão, “coordenar e controlar a organização institucional do sector 
vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política comunitária e pre-
parar as regras para a sua aplicação, bem como participa na coordenação e supervisão da promoção 
dos produtos vitivinícolas”.

Como se pode ler na Decisão da Comissão, de 20/7/2010 C (2010) 4891 final, nas suas funções 
de coordenação geral do sector vitivinícola, o IVV realiza dois tipos de actividades:

 - actividades que visam, principalmente os vinhos e produtos vínicos produzidos em Portugal, 
designadamente, as relativas à auditoria dos sistemas de controlo e certificação dos vinhos;

 - actividades destinadas, indistintamente, aos vinhos e produtos originários de Portugal e aos 
originários dos outros Estados -Membros e/ou países terceiros e comercializados em Portugal;
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 - o IVV, I.P., presta igualmente determinados serviços a terceiros, nomeadamente: (i) organização 
e promoção das actividades de formação para os agentes económicos, organizações profissionais e 
interprofissionais do sector vitícola e funcionários do IVV; (ii) disponibilização aos agentes económicos 
do sector da capacidade de armazenagem das infra-estruturas do IVV; e (iii) prestação de serviços do 
Laboratório do IVV e formação do seu próprio pessoal e de outros operadores do sector vitivinícola 
(financiada em grande parte por programas de apoio comunitário) (Podemos dizer que estas são as 
suas atribuições essenciais desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de Setembro, e 
posteriores reestruturações pelos Decretos -Leis nºs. 102/93, de 2 de Abril; n.º 99/97, de 26 de Abril; 
n.º 47/2007, de 27 de Fevereiro e, finalmente, o n.º 66/2012, de 16 de Março, sendo para o efeito dotado 
de autonomia administrativa.).

Da referida Decisão resulta de igual modo que o apoio à promoção genérica do vinho e dos 
produtos vínicos foi atribuído desde 1997, por concurso, à Viniportugal, associação de natureza in-
terprofissional representativa do sector, que foi, desta forma, a beneficiária da totalidade do produto 
da taxa parafiscal destinada a esse fim.

A prestação dos mais diversos serviços ao sector vitivinícola e respectivos operadores levou 
o legislador a fixar que o financiamento do IVV, IP., seria garantido, em larga medida, através da 
receita proveniente do produto das taxas cobradas sobre os vinhos e os produtos vínicos (cfr., a título 
de exemplo, o art. 31º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 de Abril), que aprovou os res-
pectivos Estatutos.

Através do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho (Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, 
de 14 de Junho.), o legislador reformulou o sistema de taxas existente e procedeu à criação de uma 
única taxa incidente sobre os produtos vínicos, a cobrar pelo IVV, IP., que constituía a principal 
fonte de financiamento das acções de coordenação geral do sector (Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei 
n.º 137/95, de 14 de Junho.).

De acordo com o estatuído no art. 1º, n.º 1, daquele diploma, “Os vinhos e produtos vínicos pro-
duzidos no território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam 
sujeitos à aplicação de uma taxa, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV), relativamente à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”. Mas como este decreto -lei não chegasse 
a ser regulamentado, o legislador, através do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, veio introduzir 
melhorias no regime da referida taxa de forma a adequar a matéria aos objectivos da política vitivi-
nícola nacional e comunitária (cfr. o respectivo preâmbulo).

Quanto ao âmbito da taxa de promoção do vinho, o art. 1º do diploma reproduziu o anterior 
preceito e, quanto aos sujeitos, resulta do art. 3º que a taxa de promoção é devida quer pelos agentes 
económicos quer pelos produtores, no caso previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 2º do Decreto -Lei 
n.º 119/97. Por sua vez, mantém -se, igualmente, no art. 11º, n.º 1, que a fixação do valor da taxa seria 
objecto de portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

No seguimento do mencionado decreto -lei, foram publicadas diversas portarias, sendo de salientar 
a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que serviu, no caso em apreço, à fixação do valor da 
taxa a pagar pela recorrente.

Com interesse para a decisão, importa ainda considerar que, segundo a Decisão da Comissão 
de 2010, o produto da taxa de promoção, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcio-
namento do IVV, I.P., destina -se, em primeiro lugar, ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do sector do vinho prestados por si e, em segundo lugar, às actividades de promoção do vinho 
e dos produtos vínicos.

No que respeita à actividade de promoção do vinho, verifica -se que uma parte da taxa é destinada 
a campanhas de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos, sem referência à sua origem, em 
Portugal e, outra parte, a campanhas de promoção do vinho e dos produtos vínicos portugueses no 
território dos outros Estados -Membros e de países terceiros. No período sobre que incidiu a decisão 
da Comissão de 2010, os custos das acções de formação organizadas pelo IVV, I.P., com excepção de 
uma formação de interesse geral «Sistemas de informação e Gestão Vitivinícola 2000», cujo custo total 
foi de 367,12 EUR, foram integralmente suportadas pelos programas do Fundo Social Europeu, pelo 
que nem os agentes económicos nem o IVV tiveram de contribuir para o seu financiamento.

É esta taxa que, segundo a recorrente, enferma de ilegalidade manifesta, decorrente da falta 
de notificação prévia à Comissão e respectiva execução antes da decisão final daquela entidade, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE)  - pontos D e 
L das Conclusões.

5. Da relevância das decisões da Comissão emitidas sobre a taxa de promoção
Segundo o estatuído no art. 108º do TFUE (ex art. 88º TCE) é da competência exclusiva da 

Comissão Europeia o exame permanente dos regimes de auxílios de Estado, em cooperação com os 
Estados -Membros, “com vista a impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado, como 
se conclui do Acórdão Lorenz” (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição das Ajudas de 
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Estado concedidas em Violação do Direito Comunitário, Coimbra, 1994, pp. 58 ss.). Para tanto, é es-
tabelecido um sistema de controlo prévio dos auxílios novos, previsto no n.º 3 do mesmo preceito e no 
art. 2º do Regulamento do processo (Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 
1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93º do Tratado CE.), segundo o qual a Comissão 
deve ser informada, em devido tempo, dos projectos de auxílio, antes da sua execução.

“A fase preliminar do processo de controlo dos auxílios novos inicia -se, assim, com a notificação 
do projecto de auxílio, devendo os Estados (…) utilizar, para o efeito, formulários recomendados pela 
Comissão. A obrigação de notificar previamente os projectos de auxílio é uma obrigação incondicional 
dos Estados relativos a auxílios novos, incluindo a modificação dos existentes …” (Cfr. ANTÓNIO 
CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2003, p. 271.).

Os auxílios não notificados ou postos em execução antes de uma decisão da Comissão são objecto 
de um específico processo de controlo que se inicia com a recepção e análise de informações que a 
Comissão tenha recolhido oficiosamente ou através de denúncia de terceiros.

No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que não 
constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de serviços 
ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º

A única acção de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 
367,12 EUR, não constitui um auxílio.

Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (Segundo o disposto no artigo 7, 
n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, «A Comissão pode 
acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível 
com o mercado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante 
designada «decisão condicional» (cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64)), 
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isto é, desde que Portugal respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as 
quais implicavam o reembolso de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes 
dos outros Estados -Membros, entre 1997 e 31 de Dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de Dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 
(que procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 
mediante recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das 
sétima e nona condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2º que se considera que os auxílios não 
preenchem todos os critérios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107º do TFUE, pelo que estão isentos da 
obrigação de notificação prevista no n.º 3 do artigo 108º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, 
os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três exercícios financeiros por empresa 
beneficiária), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado aos 
auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação (…)” 
(Carta de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O art. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente no-

tificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não 
pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma 
decisão final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (Ver também o disposto no artigo 3º, do 
Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999.).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito directo na 
esfera jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previa-
mente à Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a 
toda a ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, 
Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, “O Papel dos Tribunais Nacionais 
na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da última 
frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de 
Sousa Franco, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA 
DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., p. 56.).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de Novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os actos praticados durante o período da proibição 
contida no art. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os actos inválidos»” (Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.).
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E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acórdão de 1973 (Cfr. ANTÓNIO 
CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.), competência para exigir o reembolso dos auxílios atri-
buídos em violação do Direito Comunitário, com vista a restabelecer o satus quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (Cfr. JOÃO 
NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no art. 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final 
da Comissão (Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Novembro de 1990, Processo C -354/90.). 
Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição de auxílios 
atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro 
de 2008, proc. C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição 
de auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe -lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excepcionais.». (Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutio-
nnels du droit des aides d’Etat», EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum 
Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos au-
xílios suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, 
como vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de 
promoção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro 
lado, coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da auto -liquidação em 
causa (relativa a Setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 
2004 dar início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no 
artigo 6º do regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação 
da obrigação de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de 
tal invalidade em conformidade com o seu direito nacional (Cfr. Conclusões do Advogado Geral 
L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui jurisprudência assente do 
TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas de 
Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respectivo direito nacional, o que engloba o 
regime do procedimento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo 
aplicável, sendo que as regras aplicáveis ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser 
as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou análogos meramente internos. Para 
maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A revogação de 
actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a 
dois tempos?, Revista do Ministério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, pp. 33 ss.), sendo 
que na nossa ordem jurídica este Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (Segundo 
o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de 
uma norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias 
previstas nos arts. 281 e 282º da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade 
dos regulamentos obedece aos pressupostos plasmados no art. 73º do CPTA.), no caso concreto, por 
ilegalidade formal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que 
implicaria que a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distin-
guir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas acções de promoção 
e publicidade dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respectivo 
financiamento, através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente 
da taxa cobrada aos operadores do sector vitivinícola e afecta, no essencial, ao financiamento da 
actividade do IVV.IP.
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O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto-liquidação, no 
valor de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Setembro de 2007, 
com fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (Segundo 
o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os 
produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de pro-
moção, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) 
relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, n.º 1, dispõe -se que “São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de 
aposição dos selos ….”.), e a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, 
significa que a obrigação de notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o 
procedimento legislativo que culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE 
ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de Março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do art. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de Novembro de 1991 (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, 
A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do Advogado -Geral Darmon, no 
Acórdão do TJ de 20 de Setembro de 1990, proc C -5/89.).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis 
e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes 
de recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para 
que possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada 
por meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja selectiva, distorça ou 
ameace distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio entre os EM” (Cfr. 
JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina 
Coimbra, 2012, p. 520.).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (Cfr., entre 
outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. 
cit., p. 714.), onde se incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas 
públicas, seja na forma de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de 
receitas (isenções fiscais, dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afectação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a acções 
de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (art.11º, n.º 2).
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Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto 
de não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, 
como vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência 
do TJ. Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo 
objectivo essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma 
não implica, à partida, um auxílio concedido directa ou indirectamente através de recursos do Estado 
e, por outro lado, serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos 
auxílios de Estado (Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de 
Julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, 
a Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das 
actividades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação 
geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, 
não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da Repú-
blica Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, 
de 15 de Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam 
ou não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, 
“um grau suficiente de probabilidade” (Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.) de 
tal medida envolver auxílios estatais (Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 
de Setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA 
DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38.), em termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do 
procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ile-
galidade da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o 
respectivo procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do art. 88º do TCE (ponto L 
das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da auto -liquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside 
na particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor 
de ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas 
pelas vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.
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Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou 
de Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifesta-
mente desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida.
Em face de tudo o que vai exposto, não havendo dúvidas quanto à não verificação da obrigação 

de comunicação prévia, fica consequentemente prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade.»
3.3. Acolhendo -se, pois, como supra se referiu, esta fundamentação constante do acórdão desta 

Secção do STA, de 23/4/2013, proc. n.º 29/13, a qual, com as adaptações pertinentes (nomeadamente 
quanto ao montante e período da taxa questionada) é inteiramente transponível para os presentes autos, 
tem de concluir -se que o recurso não merece provimento.

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

Lisboa, 9 de Outubro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 9 de Outubro de 2013.

Assunto:

Taxa. Promoção de Vinho. Direito Comunitário. Auxílio do Estado.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do ar-
tigo 92.º do Tratado de Roma (actual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar 
da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de 
controlo prévio do artigo 108.º n.º 3 do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando 
mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido pelo Estado ou 
proveniente de recursos estatais (característica típica associada à qualificação 
dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo 
procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.
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 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada, sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 169/13 -30.
Recorrente: A……………….., L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

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

1. A……………….., LDA., com os demais sinais dos autos recorre para o Supremo Tribunal 
Administrativo da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, a fls. 195 e segs. 
dos autos, que julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu contra o indeferimento do pe-
dido de revisão oficiosa do acto de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo Instituto da Vinha e 
do Vinho, I.P., referente ao mês de Março de 2006, no montante de € 45.816,34.

1.1. Terminou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do acto tributário relativo à taxa de promo-
ção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho com referência ao mês de Março de 2006.

B. A A……………… não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos (para mais 
quando os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação da 
pretensão da Impugnante»  - cf. página 32 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste entendi-
mento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto é 
que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de noti-
ficação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do 
artigo 108º do TFUE).

E. Essa ilegalidade ou vício  - a violação do disposto no artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do 
artigo 108º do TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo  - apon-
tado pela A…………… nos fundamentos do seu pedido que foram apreciados pelo Tribunal a quo, é 
manifesta e não podia senão ter levado à procedência dos presentes autos.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A……………. perante os órgãos jurisdicionais nacio-
nais  - cf., neste mesmo sentido., Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS 
SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito di-
recto da proibição de execução prevista no art.º 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual art. 88º, 
n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposição.» — cf. 
Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD — BRABANT, processo C -174/02 
[sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, Acórdão de 
21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -3994

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno co-
munitário da medida em questão ou da eventual violação de qualquer outra disposição comunitária que 
determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A………….. teria 
legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros que 
falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do artigo 107º 
do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de compatibilidade 
ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da intervenção da Comissão 
Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88º do TCE (actual n.º 1 do artigo 108º 
do TFUE), detém a competência – exclusiva – para proceder ao exame permanente da compatibilidade 
dos auxílios dos Estados -membros com o mercado interno.
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I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu — ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... — o 
teor da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita 
e detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«64. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a presente 
acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito 
Comunitário (...)

71. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a contra-
riedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A…………… não alega 
a contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; 
não procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e 
os destinados à exportação, mencionada na página 32 da sentença posta em crise).

L. A A…………. sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE) — cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B9 e V) respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
 - cf. alíneas F) e G) dos factos provados e teor da decisão da comissão Europeia de iniciar o procedi-
mento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A………… com a sua petição inicial e dada por 
integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004 — conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, 
que ora se transcreve:

«(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, 
desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não 
notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário – juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações 
contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, é, 
pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia da 
Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado exe-
cução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88º do TCE 
(actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxilio» (cf. página 33 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior 
 - olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88º TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. (…) O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».
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U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra violada 
no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de uma 
qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e países terceiros” para procurar justificar que «[…] a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a 
aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente improce-
dente»  - cf. página 30 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 87º da contestação do IVV.

W. O reembolso – ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A…………, com as demais consequências legais – requerida nos presentes autos não decorre da adopção, 
por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria a 
final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito dessa 
decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e proibição 
de execução constante do artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”) aces-
sível em http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:005:0011:0026:PT: PDF

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a com-
patibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro de 
2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de decisão 
do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar que esta 
Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, acessível 
no link http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:005:0011:0026:PT:PDF.

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do au-
xílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não vem 
validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreendidas em 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da jurisprudência 
comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) e foi explicado na petição 
inicial que dá causa aos autos (cf., capítulo IV – A) respectivo).

BB. Tais medidas — em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos — eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas por 
mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a juris-
prudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as jurisdições 
nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a petição de 
impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [nº 3 do art. 88º), porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil,» — cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÕL-
LEITUNG IN ÕSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante — isso sim — para a proibição de execução da taxa de promoção, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão (tanto assim 
é que foi inscrita nas medidas no registo de auxílios não notificados) e ainda antes de ser notificado de 
uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto no n.º 3 do artigo 88º 
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do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE), pelo que semelhante medida — a taxa de promoção  - é, 
inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C 43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa in-
fluencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição 
do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção 
e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia1, este concreto 
modo de financiamento desses auxílios de Estado  - a taxa de promoção  - é parte integrante da medida 
de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos auxílios em 
questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios com o mercado 
comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios pro-
priamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido — como o foi (cf. 
parágrafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das 
campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos 
nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108º, 
n.º 3, do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos 
actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabeleci-
mento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é 
contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente 
ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Março de 2006 e veio a ser, com manifesto 
erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, colect., p. I -3735, n.º 31)» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88º, n.º 3], último 
período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce 
extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, 
n.º 12, e Lornoy e o n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a restituir os 
impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, Comateb e 
o C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»
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— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02,

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo 
do artigo 93º, n.º 3 [88º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem sido 
adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação conduziria 
a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de efeito útil (v. 
acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des prodults alimentaires e Syndicat nationaf des 
négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-
teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as con-
sequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

 - A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88º do TCE (actual artigo 108º do TFUE)?

 - A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa — 
consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

 - O n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respectiva compatibilidade?

 - Em caso negativo  - e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida me-
dida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

1.2. O Recorrido apresentou contra -alegações para sustentar a manutenção do julgado, que con-
cluiu da seguinte forma:

A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência ao período mensal de Março de 2006.
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B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — artigos 660º, n.º 2, 684º, nºs 2 e 3 e 685º -A, nºs 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do art. 88º do Tratado CE» — cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE — hoje, 
artigo 108º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras 
do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comuni-
tária e nacional aplicável, não constitui uni auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 

dever de notificação prévia previsto no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.
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O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. nºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante 
um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012— através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108º, n.º 3, do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107º do TFUE.

1.3. O Exmº Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal emitiu douto parecer no sentido 
de que o STA devia anular a sentença recorrida e ordenar a baixa dos autos à lª instância, a fim de se 
proceder à ampliação da matéria de facto, argumentando o seguinte:

«A Comissão Europeia decidiu na decisão a que se reporta a alínea G) do probatório que o finan-
ciamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV, enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral e controlo do sector vitivinícola em Portugal (correspondente a 
mais de 62% do valor da taxa de promoção cobrada), não constitui um auxílio estatal.

A dúvida da Comissão prendia -se, apenas, com uma pequena percentagem da taxa, relativa aos 
auxílios à promoção de vinhos portugueses nos mercados do outros Estados -Membros e de países 
terceiros e ao financiamento desses auxílios e ao regime de financiamento da formação.

Assim sendo, salvo melhor juízo, não faria sentido considerar a totalidade da taxa ilegal enquanto 
a Comissão Europeia não proferisse uma decisão final no âmbito do procedimento de investigação 
mencionado na alínea F) do probatório.

De facto, ao contrário do que sustenta a recorrente, a taxa de promoção não é una, no sentido 
de ter de ser totalmente anulada ainda que só uma pequena percentagem não respeite o disposto no 
artigo 108º/3 do TFUE.

Na verdade, parece ponto assente em termos doutrinários e jurisprudenciais (Código de Proce-
dimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 6.ª edição, II volume, páginas 134, 342, 343, 
524 e 525, Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa) que o acto de liquidação enquanto acto divisível 
é susceptível de anulação parcial.
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“Porém, tal anulação parcial só poderá ser juridicamente admissível quando o fundamento da anu-
lação valha apenas em relação a uma parte do acto, isto é, quando haja uma ilegalidade apenas parcial...

No entanto, se o acto de liquidação tem um único fundamento jurídico, não sendo nele possível dis-
tinguir entre uma parte que está conforme à lei e outra que a viola, não se pode decretar a anulação par-
cial, mesmo que se entenda que, por força de outras disposições legais, uma liquidação poderia ter lugar.

Será por exemplo, o caso de uma liquidação se ter baseado em determinada tabela de taxas de 
imposto e se vir a entender que a tabela legalmente aplicável seria outra. Nestas circunstâncias, toda 
a liquidação assentará em fundamentos jurídicos errados, pelo que o acto deve ser integralmente 
anulado, com fundamento em erro sobre os pressupostos de direito (vício de violação de lei). A prá-
tica de novo acto, com base na tabela tida como legal, caberá à administração tributária e não ao 
tribunal, não podendo o interessado ser privado da possibilidade de discutir a legalidade do novo acto 
que, eventualmente, venha a ser praticado, utilizando todos os meios de impugnação administrativa e 
contenciosa que a lei lhe proporciona”.(Obra citada, páginas 342/343.).

Ora, no caso em análise, é insofismável que, apenas está em causa a eventual ilegalidade de 
uma pequena percentagem da taxa, destinada a financiar o regime de promoção de vinhos portugueses 
noutros Estados -Membros e países terceiros.

Portanto, a pretensão da recorrente de anulação total do acto de autoliquidação sindicado não 
tem qualquer apoio legal.

Pela decisão de 2010.07.27 (fls. 388), com as alterações constantes da decisão de 2010.04.04, 
produzido no procedimento contraditório C 43/2004, a Comissão Europeia considerou que os auxílios 
à promoção do vinho e dos produtos vínicos de origem portuguesa no território dos outros Estados-
-Membros e de países terceiros executados ilegalmente em violação do artigo 108.º/3, do TFUE, são 
auxílios estatais compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107.º/3/c) do TFUE em 
relação ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que 
Portugal cumpra as condições constantes do n.º 2 do artigo 3º da decisão da Comissão.

No caso, uma vez que a recorrente ainda não efectuou o pagamento da taxa, o recorrido deve 
renunciar formalmente ao recebimento da parte proporcional que incide sobre os produtos importados 
de outros Estados -Membros e que é destinada a financiar a parte do auxílio que beneficia exclusiva-
mente os produtos nacionais e aos juros de mora respeitantes a esta parte.

Sucede que a factualidade apurada nos autos é, manifestamente, insuficiente em ordem a constituir 
base suficiente para a decisão de direito, nos termos do referido regime jurídico.».

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. Na sentença recorrida constam como assentes os seguintes factos:
A) No dia 27 de Abril de 2006, a A…………… procedeu à autoliquidação da quantia de € 45.816,34, 

a título de taxa de promoção referente ao mês de Março de 2006  - cf. documento n.º 1, junto com o 
pedido de revisão oficiosa.

B) O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C) em 22/12/2008 a A………… apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida 
em A.

D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009.
E) Em 11/02/2009, via postal, a Impugnante remeteu a petição inicial que deu origem à presente 

Impugnação.
F) No dia 1 de Dezembro de 2004 a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2, do Tratado CE (cfr. 
doc. n.º 2 em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado 
sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo ainda sido 
adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G) Do documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE  - C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

«Auxilio Estatal  - Portugal
Auxilio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE 

(2005/C 92/06)
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzidos no demais:
“I. PROCESSO
Na sequência de uma queixa, …, sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo instituto 

da Vinha e da Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
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II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
− aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países terceiros, e
− aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar os acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxilio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…».
3. As questões que importa conhecer e decidir no presente recurso são as seguintes:
− questão prévia – conclusões E) F) e G) da contra -alegação do recorrido – saber se as conclusões 

das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685º -A do CPC, e se, por isso, não é possível 
conhecer do objecto do recurso;

− questão de mérito – conclusões da alegação da recorrente – saber se a sentença incorreu em 
erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em causa nos autos, relativa ao mês de 
Junho de 2004, padece de ilegalidade por falta de notificação prévia à Comissão Europeia em confor-
midade com o disposto no art. 88º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE) e aferir da necessidade 
de proceder ao reenvio prejudicial ao TJUE para conhecimento das questões colocadas na parte final 
das conclusões.

3.1. Quanto à questão prévia
O recorrido sustenta que as alegações da recorrente não observam o disposto no art. 685º -A do 

CPC, pelo que não deveriam ser admitidas, já que, ao invés de atacar e rebater a decisão recorrida nos 
seus fundamentos, a recorrente limita -se a invocar a incompreensão do tribunal “a quo”, baseando -se 
no que já havia invocado na sua petição inicial.

Todavia, não obstante o eventual entendimento de que as conclusões da recorrente não correspon-
dem a conclusões sintéticas (o que, porventura, poderia ter conduzido a oportuno convite no sentido de 
que fossem sintetizadas, em conformidade com o disposto no n.º 3 do art. 685º -A do CPC), delas resulta, 
de forma clara, o fundamento pelo qual a recorrente pretende a revogação do julgado e qual o vício 
que lhe imputa: erro de julgamento por se ter olvidado que a taxa de promoção padece de ilegalidade 
decorrente da falta de notificação prévia à Comissão Europeia, em conformidade com o disposto no 
art. 88º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE).

Deste modo, embora a recorrente discuta ainda as mesmas questões já analisadas e decididas pelo 
Tribunal “a quo” – como não podia deixar de ser, por lhe estar vedado introduzir questões novas que 
não sejam de conhecimento oficioso – o certo é que explica, de forma muito clara, as razões da sua 
discordância com o julgado, ocorrendo, assim, a antítese discursiva necessária e imprescindível para 
o conhecimento do objecto do recurso.
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Neste contexto, não se verifica a violação do invocado normativo nem ocorre motivo para que as 
questões colocadas no recurso não sejam conhecidas.

3.2. Quanto ao mérito do recurso.
O presente recurso é interposto da sentença que, tendo julgado improcedente a impugnação dedu-

zida pela sociedade A…………., LDA contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de 
liquidação da taxa de promoção cobrada pelo INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P., referente 
ao mês de Março de 2006, manteve essa liquidação.

Essa improcedência radicou no entendimento de que da Decisão da Comissão Europeia de 
20/07/2010, emitida no âmbito do procedimento de investigação C43/2004, resulta que as dúvidas 
dessa Comissão se circunscrevem apenas aos auxílios à promoção e publicidade do vinho português 
nos mercados de outros Estados Membros e de países terceiros, e seu financiamento, não abrangendo 
os auxílios e financiamento no que tange aos serviços que o IVV presta ao sector vitivinícola, e, por 
conseguinte, não estando estes auxílios sujeitos ao regime previsto no art. 88º n.º 3 do Tratado de Roma, 
inexiste, no caso, proibição de execução, ou, sequer, qualquer problema de Direito Comunitário, sendo 
por isso legal o indeferimento do pedido de revisão oficiosa e a consequente cobrança da taxa.

A Recorrente insurge -se contra o assim decidido, advogando, por um lado, que a Decisão da 
Comissão Europeia de 20/07/2010 não transitou em julgado e apenas analisa a compatibilidade dos 
auxílios e da taxa de promoção quanto ao período decorrido até 31/12/2006; e, por outro lado, que 
qualquer decisão que venha a ser proferida pela Comissão sobre a mencionada questão é irrelevante 
na apreciação do caso vertente, porquanto a taxa de promoção é una e o Estado Português incumpriu a 
obrigação de notificação prévia e proibição de execução, nos termos do art. 88º, n.º 3, do TCE, o que 
leva à invalidação dos actos de execução.

Neste contexto, a questão que a Recorrente coloca à apreciação deste Tribunal é a de saber se a 
sentença padece de erro de julgamento, em matéria de direito, por ter julgado que a taxa de promoção 
prevista no Dec. Lei n.º 119/97, de 15.05, não está sujeita ao regime previsto no art. 88º n.º 3 do Tra-
tado de Roma (actual art. 108º n.º 3 do TFUE), inexistindo qualquer proibição de execução ou, sequer, 
qualquer problema de Direito Comunitário. Subsidiariamente, suscita a questão do reenvio ao TJUE 
para que, em caso de dúvida, aí seja proferida decisão sobre as questões prejudiciais que enuncia, em 
ordem a determinar da necessidade da notificação prévia da implementação da taxa de promoção em 
apreço e da legalidade da sua cobrança à luz do que dispõe o art. 88º do TCE (actual art. 108º do TFUE), 
bem como da possibilidade da directa invocação desta norma nos tribunais nacionais.

Estas questões são, todavia, em tudo idênticas (até nos pressupostos de facto) às que foram de-
cididas neste Supremo Tribunal pelo acórdão proferido em 23/04/2013, no recurso n.º 029/13, e no 
qual, com fundamentação que merece a nossa inteira adesão, se concluiu no sentido da manutenção 
da autoliquidação aí em causa e de que ficava prejudicado o pedido de reenvio prejudicial, por inutili-
dade – acórdão a que se seguiram muitos outros, nomeadamente, os prolatados em 30/04/2003, proc. 
n.º 292/13; em 22.05.2013, procs. nºs. 9/13, 44/13, 48/13, 53/13, 200/13 e 1311/12; em 29.05.2013, 
procs. nºs. 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/12, e em 10.07.2013, nos proc. nºs 44/13, 9/13, 53/13 e 200/13; 
e em 26.06.2013, nos procs. n.º 1329/12 e 55/13, e de 2.10.2013, no proc. n.º 1221/12.

A doutrina expendida nesse acórdão proferido no recurso n.º 029/13 é inteiramente transponível 
para o presente caso – sendo, aliás, as alegações e contra -alegações substancialmente idênticas – e 
encontra -se alicerçada nas razões jurídicas aí sumariados da seguinte forma:

I  - Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional nacional pode 
ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do artigo 92º do Tratado (actual art. 107º do 
TFUE) com vista a avaliar da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo 
de controlo prévio do art. 108º, n.º 3, do TFUE.

II  - A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando mais de 62% do 
orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à 
partida um auxílio concedido pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica as-
sociada à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo 
procedimento legislativo de criação.

III  - Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averiguação, que 
a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um auxílio 
de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a 
pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

IV  - Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um grau suficiente 
de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação pré-
via no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua 
execução.
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V  - A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não está em causa 
a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito Comunitário), afigura -se desproporcionada 
sobretudo se se tiver em conta que a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento 
da actividade do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais do que 
uma pequena parte.

VI  - A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento do orça-
mento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como consequência a violação dos 
princípios da confiança e da segurança jurídica.

Deste modo, atentando na regra constante n.º 3 do art. 8º do Cód.Civil – que impõe ao julgador o 
dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma interpretação 
e aplicação uniformes do direito – e não se vendo que a Recorrente aporte novas razões que infirmem 
a fundamentação em que assentou essa decisão ou que levem a inflectir ou a divergir do entendimento 
aí afirmado, impõe -se remeter para essa fundamentação, que assim se acolhe e subscreve na íntegra.

Termos em que se irá negar provimento ao recurso com a fundamentação constante do aludido 
acórdão, desse modo ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE 
formulado pela Recorrente.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente.
Junte cópia certificada do acórdão proferido em 23/04/2013, no recurso n.º 029/13.

Lisboa, 9 de Outubro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Pedro 
Delgado.

Nota: O acórdão supra identificado encontra -se publicado em apêndice ao Diário da República, 
no volume correspondente à data em que foi proferido.

(1) (Cf., entre outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALSTER, 
OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK NOORD -BRABANT.) 

 Acórdão de 9 de Outubro de 2013.

Assunto:

Reforma de Acórdão. Isenção de custas. Fazenda Pública.

Sumário:

No regime de custas anterior à vigência do Decreto -Lei n.º 324/2003, de 27 de De-
zembro, a Fazenda Pública estava isenta de custas nos processos de natureza 
tributária.

Processo n.º 172/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A………….
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

A Fazenda Pública, notificada do acórdão proferido por esta Secção em 26/06/2013, veio requerer 
a sua reforma quanto a custas, nos seguintes termos:

1  - Nos termos do Acórdão ora notificado foi a reclamante, Fazenda Pública, como recorrida, 
condenada em custas tendo, igualmente, por acto da Secretaria, sido notificada para proceder ao 
pagamento da taxa de justiça devida pelo impulso processual no recurso.

2  - Contudo, o presente processo é uma impugnação judicial, que foi interposta em 20 de Feve-
reiro de 2002.
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3  - Assim, ao mesmo aplica -se o anterior Código das Custas Judiciais, aprovado pelo DL 224 -A/96, 
de 26/11, na redacção anterior às alterações introduzidas pelo DL n.º 324/03, de 27/12, dado que estas 
só se aplicam aos processos instaurados após a sua entrada em vigor.

4  - Deste modo, há que ter em conta o disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 2º do referido CCJ, 
que continha uma isenção subjectiva de custas relativamente ao Estado, incluindo os seus serviços ou 
organismos, ainda que personalizados.

5  - Donde, no presente processo, não podia a recorrente, Fazenda Pública, ser condenada em 
custas, por o Estado estar delas isento e nem era devida qualquer taxa de justiça pelo impulso pro-
cessual no recurso.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Ex.ªs, deve o presente Acórdão ser reformado, 
quanto a custas, por a ora reclamante, Fazenda pública, estar delas isenta, bem como, pelos mesmos 
motivos, ser dada sem efeito a notificação efectuada pela Secretaria, para o pagamento da taxa de 
justiça devida pelo impulso processual no recurso, com todas as consequências legais.

Com dispensa de vistos, dada a simplicidade da questão, cumpre decidir em conferência, tendo 
em conta que a reforma da sentença contemplada no actual art. 614º do CPC  - aprovado pela Lei 
n.º 41/2003, de 26.06, e a que correspondia o art. 669º do anterior CPC  - é aplicável aos acórdãos do 
Supremo Tribunal Administrativo por força do preceituado no art. 666º, aplicável ex vi do disposto no 
art. 685º, ambos do actual CPC [diploma aplicável ao contencioso tributário por força do disposto no 
art.º 2.º, alínea e) do CPPT].

Vejamos, pois.
É inteiramente fundada a pretensão de reforma do citado acórdão, já que essa pretensão pressupõe 

a constatação de um erro de julgamento na condenação em custas, erro que, manifestamente, se verifica, 
por não se ter atentado na data da apresentação da petição inicial em 1ª instância.

Com efeito, o presente processo tributário de impugnação judicial foi instaurado em 20 de Fevereiro 
de 2002, conforme resulta do carimbo aposto no rosto da petição inicial (a fls. 1 dos autos).

E no regime de custas anterior à vigência do Dec.Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, a Fazenda 
Pública estava isenta de custas nos processos de natureza tributária, por expressa previsão dessa isen-
ção no art. 3º do Regulamento das Custas dos Processos Tributários (DL 29/98, de 11 de Fevereiro), 
como, aliás, já antes constava do art. 5º do Regulamento das Custas nos Processos das Contribuições 
e Impostos e do art. 2º da Tabela das Custas no Supremo Tribunal Administrativo, aprovado pelo DL 
n.º 42.150, de 12/2/59.

Ora, embora as disposições que isentavam a Fazenda Pública de custas nos processos tributários 
tivessem sido revogadas pelo art. 4º, nºs. 4 e 5, do citado Dec.Lei n.º 324/2003, deixando a Fazenda 
Pública de beneficiar de isenção no Código das Custas Judiciais que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro 
de 2004 (art. 16º), este diploma só se aplica aos processos instaurados após a sua entrada em vigor 
(art. 14º, n.º 1), produzindo apenas efeitos, no tocante às custas judiciais tributárias, a partir da data da 
transferência dos tribunais tributários para a tutela do Ministério da Justiça (art. 15º, n.º 2), transferência 
que ocorreu com a publicação do Dec.Lei n.º 325/2003, de 29.12, que entrou em vigor no dia seguinte 
à sua publicação (art. 18º).

Assim, tendo em conta os citados diplomas legais e a data da instauração da presente impugnação 
judicial, a Fazenda Pública não paga custas; e, assim sendo, há que reformar, neste segmento, o acórdão 
em causa, bem como dar sem efeito a notificação para pagamento da taxa de justiça devida pelo impulso 
processual no recurso, também inaplicável ao caso dos autos.

Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 
Supremo Tribunal Administrativo em atender o pedido de reforma do acórdão proferido nos presentes 
autos no segmento em que condenou a Fazenda Pública em custas, passando a nele constar “Sem custas, 
por Fazenda Pública delas se encontrar isenta nos processos tributários instaurados até 1/01/2004”.

Sem custas.

Lisboa, 9 de Outubro de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 9 de Outubro de 2013.

Assunto:

Recurso de Revista Excepcional. Requisitos.
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Sumário:

 I — Das decisões do TCA proferidas em 2.º grau de jurisdição não cabe recurso ju-
risdicional para a Secção de Contencioso Tributário do STA, dada a extinção do 
3.º grau de jurisdição no contencioso tributário e que logra aplicação a todos os 
processos instaurados depois de 15 de Setembro de 1997.

 II — No recurso de revista excepcional — que não corresponde à introdução generali-
zada de uma nova instância de recurso, funcionando apenas «como uma válvula 
de segurança do sistema» — está excluída a apreciação de questões de facto caso 
não se verifique a situação prevista na parte final do n.º 4 do artigo 151.º do CPTA.

 III — Por outro lado, tendo a questão colocada natureza casuística, cuja apreciação 
depende, além do mais, da análise de elementos de prova e da concreta relevância 
que lhes foi dada pelo julgador para efeitos de saber se se verificam ou não os 
pressupostos para o recurso a métodos indirectos de avaliação dos rendimentos 
sujeitos a tributação, não se podem considerar preenchidas as características de 
generalidade, complexidade e susceptibilidade de generalização da controvérsia 
inerentes às questões que legitimam a interposição do recurso excepcional de 
revista.

Processo n.º 185/13 -30.
Recorrentes: A…………………. e Outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A……………….. e B…………………….., com os demais sinais dos autos, interpõem recurso 
de revista excepcional do acórdão do TCA Sul que concedeu parcial provimento ao recurso que haviam 
interposto da sentença proferida pelo TAF de Leiria no âmbito de processo de impugnação judicial 
instaurada contra o acto de liquidação de IRS e juros compensatórios do ano de 2004, declarando -a 
nula por omissão de pronúncia no que toca a dois vícios imputados ao acto impugnado, julgando, em 
regime de substituição, improcedente esses vícios e negando provimento ao recurso quanto aos erros 
de julgamento imputados à sentença recorrida, assim mantendo na ordem jurídica o acto tributário 
impugnado.

As alegações mostram -se rematadas com o seguinte quadro conclusivo:
50. O douto acórdão considera como meras irregularidades a falta de conhecimento das compe-

tências e das respectivas publicações em Diários da República.
51. De facto, seria incontroverso se a questão houvesse sido levantada apenas em sede judicial.
52. A questão do desconhecimento das competências foi levantada em sede de contencioso 

administrativo sem que, em nenhum momento, os recorrentes fossem informados dos elementos que 
alegavam desconhecer.

53. Tal comportamento da AT é ilegal e penalizado com a respectiva falta de eficácia dos actos 
uma vez ultrapassado o tempo devido, após alegação do SP, para apresentação dessas informações.

54. Considera o douto acórdão que a AT apresentou factos conducentes à aplicação de métodos 
indirectos.

55. O recurso à aplicação de métodos indirectos obedece a muito mais do que a apresentação de 
factos perspectivados, implicando uma observação de diversos pressupostos, fundamentação e forma-
lismos que já alegados não mereceram ou o juízo ou a concordância do acórdão.

56. Reiteramos a impossibilidade física de alguns dos factos tidos como relevantes;
57. “a máquina registou em tabaco € 1.422,456; o sujeito passivo escreveu manualmente “tabaco 

erro”, Z=367,21...”;
58. É completamente irreal pois implicaria a venda de mais de 1500 maços de tabaco num dia, o 

que equivale a mais de 3 maços de tabaco por minuto para o estabelecimento localizado naquela morada 
com apenas um trabalhador, ainda para mais bastante doente.

59. Vender 3 maços de tabaco por minuto, fazer trocos, etc. é de todo fisicamente impossível para 
um único trabalhador.

60. Já para não falar da inexistência de tamanha quantidade de clientes naquele local.
61. Se são estes os factos que referem, não são com toda a certeza estes indícios sérios para sus-

tentarem o recurso a esta forma de cálculo da matéria colectável.
62. Quanto ao facto indicado, “...não possuir contas bancárias...” é este um indício sério para 

fundamentar a aplicação de métodos indirectos!?
63. Obviamente que não, pois nem a lei a isso obrigava em 2004 ou presentemente obriga as 

pessoas singulares.



3846

64. Nem tão pouco pessoas singulares sem contabilidade organizada estão e estavam em 2004 
abrangidas pelas regras do POC.

65. Pelo que a continuada referência à inexistência de conta bancária deve sim indicar a falta de 
fundamentação para o recurso a métodos indirectos por referência a algo que é despiciendo.

66. Para terminar, “a grande maioria das vendas a dinheiro emitidas não cumprirem os requisitos 
do disposto no artigo 35º n.º 5 alínea b) do CIVA...”

67. E continua referindo duas vendas a dinheiro de valores, reconhecidamente pouco típicas de 
um quiosque mas amplamente explicadas em sede de p.i.

68. Para os recorrentes é esta perspectiva inaceitável de que duas vendas a dinheiro, mesmo con-
siderando qualquer menor irregularidade na sua emissão, mas que não concordamos, constituam facto 
relevante e conducente à avaliação indirecta.

69. Se a substância do valor dessas vendas a dinheiro é real e não foi questionado, porquê concluir, 
por entendimento de algum erro menor, pela sua não aceitação e daí extrapolar para impossibilidade 
de quantificação exacta da matéria colectável.

70. Legalmente e bem, a AT, quando entende que alguma venda a dinheiro ou documento não 
pode ser aceite fiscalmente, corrige aritmeticamente esse documento em vez de, precipitadamente, 
recorrer à avaliação indirecta.

71. Na perspectiva da recorrente, nenhum destes factos, mesmo conjugados, pode capazmente 
constituir indício sério, logo não havia qualquer necessidade de os impugnantes provarem ou demons-
trarem o contrário do afirmado pela AT.

72. Mesmo assim, em sede de p.i., os impugnantes dos articulados 83 a 96 explicitam várias 
situações.

73. Não havia neste momento, com base nos indícios apresentados e renovados pelo tribunal a 
quo, mas em erro como demonstrámos, a inversão do ónus da prova em prejuízo do SP, pois a AT nada, 
até ao momento, havia apresentado como “indicio sério”  - expressão jurisprudencial.

74. Mais, a AT, não demonstrou também a impossibilidade de, a comprovação e quantificação 
directa e exacta dos elementos indispensáveis à correcta determinação do lucro tributável, motivada 
pelas anomalias verificadas, identificadas no ponto IV do relatório e a decisão do tribunal a quo, muito 
embora entenda assim, não retira as devidas conclusões pela falta da AT, em demonstrar esta factuali-
dade como era a sua obrigação.

75. Certamente, a falta desta demonstração, da impossibilidade de comprovação e quantificação 
directa e exacta dos elementos indispensáveis à correcta determinação do lucro tributável, não será uma 
mera irregularidade mas sim um vício de fundamentação do acto de cariz primordial.

76. O qual, sendo julgado nulo, como esperamos, devera acarretar a anulabilidade das liquidações 
dele emergentes.

77. Determina o artigo 87º e seguintes da LGT, sob a epígrafe “Avaliação indirecta”, os pressu-
postos que se hão -de verificar e as várias circunstâncias em que a administração tributária pode lançar 
mão da correcção da matéria tributável, com recurso àquele método indirecto.

78. Sendo que a avaliação indirecta constitui um regime de excepção, impende sobre a adminis-
tração tributária um rigoroso dever de fundamentação, nos termos do n.º 4 e 5 do artigo 77º da LGT.

79. O que se pretende pôr em causa é o acto tributário, concretizado nas correcções levadas a efeito, 
por avaliação indirecta, em sede de IRS e IVA, aos exercícios de 2004, praticado pela administração 
tributária através dos seus órgãos competentes, ainda que estritamente vinculada, no sentido de obter 
a declaração da sua inexistência ou nulidade.

80. As razões para a apresentação, ainda em sede de procedimento inspectivo, da fundamentação 
para o recurso à avaliação indirecta, vão desde a necessidade de possibilitar ao administrado a for-
mulação de um juízo consciente, sobre a conveniência ou não de impugnar o acto, até à garantia da 
transparência e da ponderação da actuação da administração e à necessidade de assegurar o controle 
hierárquico e jurisdicional desse mesmo acto.

81. Nem tão pouco se diga estarmos perante um caso suprível nos termos do artigo 37º do CPPT.
82. A fundamentação para a aplicação de avaliação indirecta em procedimento inspectivo nada se 

relaciona com o artigo 37º do CPPT, obedecendo, sim, a normas especiais já mencionadas, artigos 77º 
n.º 4 da LGT, bem como os artigos 87º e 88º do mesmo diploma.

83. Na perspectiva da inspecção tributária, verificam -se incongruências nas margens brutas de 
vendas, concluindo, tendo por base esta premissa, pela omissão de compras e indícios da omissão de 
proveitos, anomalia que a inspecção tributária enquadra na alínea b) do artigo 87º da LGT, adequando -a 
com a situação indicada na alínea a) do artigo 88º do mesmo diploma legal.

84. Como é bom de ver, procede a inspecção tributária à determinação do lucro tributável com 
recurso à avaliação indirecta, enquadrando expressamente a situação (anomalia/incorrecção) do sujeito 
passivo, na alínea a) do artigo 88º da LGT.

85. Presumindo -se, por isso, que terá entendido pela verificação dos pressupostos com vista à 
correcção da matéria colectável por avaliação indirecta, tipificados naquela mesma alínea.
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86. Contudo, não consta de todo o ponto IV do relatório de inspecção tributária, qualquer referên-
cia, ténue que fosse, à inexistência ou insuficiência de elementos de contabilidade ou inexistência de 
declaração, falta ou atraso de escrituração dos livros e registos ou irregularidades na sua organização 
ou execução quando não supridas no prazo legal, mesmo quando a ausência desses elementos se deva 
a razões acidentais.

87. Nem, em todo o relatório consta, qualquer notificação para suprir no prazo legal qualquer 
irregularidade na organização ou execução da escrita conforme artigo 88º alínea a) da LGT in fine.

88. Nada do que a inspecção tributária aponta, tem a ver com a anomalia ou incorrecção devida-
mente identificada na alínea a) do artigo 88º da LGT, designadamente de âmbito contabilístico.

89. Que, mesmo a verificar -se, o que de todo não é o caso, sempre teria de inviabilizar o apura-
mento da matéria colectável (vide corpo do artigo 88º da LGT, in fine).

90. Sobre tudo isto, conclui, em nossa opinião incorrectamente, o douto acórdão, com alguma 
surpresa, pela legalidade do procedimento.

91. Aliás, as próprias irregularidades apontadas, que como bem se vê, são procedimentos extrema-
mente primários e elementares, que nada têm a ver com as hoje tão faladas engenharias contabilísticas.

92. Reveja -se para tal os articulados 83 a 94 da p.i.
93. Donde, a presunção da inspecção tributária de haver omissão de proveitos, ficar absolutamente 

elidida, não apenas pelo quadro clínico grave do sujeito passivo, que se desenvolve abruptamente num 
curto espaço de tempo, com as inerentes sequelas físicas e psicológicas, mas ainda, porque, impendendo 
sobre a inspecção tributária o encargo de demonstrar e provar, os pressupostos inerentes ao recurso, 
excepcional, da determinação do lucro tributável, por avaliação indirecta, não foi capaz de o fazer, 
ademais pelo elemento literal utilizado de (...) indícios de omissão de proveitos.

94. Já em 2001, recomendara o Senhor Provedor de Justiça, relativamente à necessidade de 
“sensibilização dos serviços e técnicos da Direcção -Geral dos Impostos para a importância de um ri-
goroso cumprimento do dever de fundamentação das decisões de determinação da matéria colectável 
por métodos indirectos e para o especial cuidado que deve ser colocado na prova da verificação dos 
pressupostos de aplicação daqueles métodos”.

95. Acrescendo ainda a circunstância de, no ofício do gabinete do Subdirector  - Geral da Ins-
pecção Tributária que transmite a recomendação do Sr. Provedor de Justiça ser ainda reforçado, que 
o aumento da qualidade do procedimento inspectivo passa pelo exercício rigoroso e qualificado do 
dever de fundamentação e de prova, nos termos legalmente previstos, nomeadamente artigo 74º, 77º 
e 87º e seguintes, da LGT.

96. Decididamente que esse dever rigoroso e qualificado do dever de fundamentação não foi 
observado pela Inspecção Tributária no presente procedimento inspectivo.

Termos em que com o mui douto suprimento de V. Ex.ª deve o presente recurso ser aceite, por 
estar em tempo, concedendo a douta decisão provimento ao recurso, dada toda a motivação aduzida, 
mormente a falta de verificação dos pressupostos para avaliação indirecta, determinando assim a anu-
lação da liquidação emitida.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Exmº Magistrado do Ministério Público, entendendo embora que a sua intervenção pro-

cessual se limita à apreciação do mérito do recurso após a sua admissão, emitiu parecer no sentido de 
que o presente recurso não devia ser conhecido, dada a sua inadmissibilidade no âmbito do contencioso 
tributário, e suscitando a questão da sua inconstitucionalidade.

1.4. Notificadas as partes para se pronunciarem, querendo, sobre o parecer do Ministério Público, 
vieram os Recorrentes defender a admissibilidade do recurso, na medida em que o art. 26º, alínea a), 
do ETAF estabelece que compete à Secção de Contencioso Tributário do STA conhecer dos recursos 
dos acórdãos da Secção de Contencioso Tributário dos TCA, proferidos em primeiro grau de jurisdição. 
Como tal, entendem que «o recurso apresentado, em 2º grau de jurisdição, é em tudo enquadrável 
no artigo 280º do CPPT, não se pretendendo, no entanto, fazer corresponder o presente recurso à 
forma de recurso per saltum, pois inexiste aqui qualquer ultrapassagem de instância jurisdicional de 
permeio.».

1.5. Colhidos que foram os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre passar à 
apreciação preliminar sumária sobre a admissibilidade deste recurso, começando pela análise e decisão 
das questões sobre a admissibilidade e constitucionalidade do recurso excepcional de revista em sede 
de contencioso tributário.

2. Desde logo, importa referir que o que está em causa é um recurso de um acórdão proferido pela 
conferência de Juízes do TCA Sul, que concedeu parcial provimento ao recurso jurisdicional interposto 
da sentença proferida pelo TAF de Leiria no âmbito de processo de impugnação judicial instaurada 
contra acto de liquidação, declarando nula a sentença por omissão de pronúncia no que toca a dois 
vícios que haviam sido invocados na petição inicial, e que, em substituição, julgou improcedentes esses 
vícios, negando, no mais, provimento ao recurso, assim mantendo na ordem jurídica o acto tributário 
impugnado.
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Pelo que o acórdão em apreço foi, inequivocamente, proferido em 2º grau de jurisdição, a tal não 
obstando o facto de nele se ter reconhecido a nulidade da sentença proferida em 1ª instância e de se ter 
passado ao conhecimento das questões nela omitidas, em regime de substituição, ao abrigo da norma 
contida no n.º 1 do art. 715º do CPC.

Com efeito, esse regime de julgamento, em substituição, não implica que o acórdão deixe de ser 
proferido em 2º grau de jurisdição, sabido que o conceito de “grau de jurisdição” significa a existência 
de dois órgãos de jurisdição julgando o mesmo caso ou tendo como regra o conhecimento e decisão 
sobre a causa, sendo o segundo hierarquicamente superior ao primeiro.

Por outro lado, o presente processo de impugnação judicial foi instaurado no TAF de Leiria em 
11/02/2009, isto é, em plena vigência do Dec. Lei n.º 229/96, de 29.11, que, além do mais, determinou a 
extinção do 3º grau de jurisdição no contencioso tributário relativamente aos processos instaurados após 
a sua entrada em vigor (1). Assim, e em conformidade com a redacção dada pelo referido Dec.Lei aos 
arts. 32º, 41º, 42º e 120º do ETAF então em vigor, e art. 103 n.º 1 alínea a) da LPTA, o aresto do TCAS 
impugnado neste recurso, porque proferido já sobre sentença da 1ª instância, isto é, em 2º grau de juris-
dição, não era susceptível de sindicância através do recurso ordinário previsto no artigo 280º do CPPT.

Restava aos Impugnantes, perante o acórdão proferido pelo TCA em 2º grau de jurisdição, interpor 
recurso de revista excepcional, ao abrigo do artigo 150º do CPTA, pois só este preceito permite que 
das decisões proferidas em 2ª instância pelo TCA possa haver, “excepcionalmente”, recurso de revista 
para o STA “quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental” ou “quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”.

E foi assim que o Tribunal “a quo” interpretou o requerimento de interposição de recurso apre-
sentado, tendo expressamente admitido o recurso ao abrigo do art. 150º do CPTA, como bem sabem 
os Recorrentes.

Porém, a jurisprudência do STA tem reiteradamente sublinhado a excepcionalidade deste recurso, 
referindo que o mesmo só pode ser admitido nos estritos limites fixados naquele preceito legal. Trata -se, 
efectivamente, não de um recurso ordinário de revista ou da consagração de um 3º grau de jurisdição, 
mas antes, como de resto o legislador cuidou de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de 
Lei nºs 92/VIII e 93/VIII, de uma “válvula de segurança do sistema” que apenas deve ser accionada 
naqueles precisos termos. Deste modo, a intervenção do STA só se justificará em matérias de assinalável 
relevância e complexidade, ou quando haja manifesta necessidade de uma melhor aplicação do direito, 
sob pena de se generalizar este recurso de revista, o que não deixaria de se mostrar desconforme com 
os aludidos fins tidos em vista pelo legislador.

Neste contexto, não assiste razão aos Recorrentes quando vêm advogar, perante a questão sus-
citada pelo Ministério Público, a admissibilidade do presente recurso ao abrigo da norma contida no 
artigo 280º do CPPT.

Termos em que cumpre, agora, analisar a questão colocada pelo Ministério Público, e que con-
siste em saber se este recurso de revista é inadmissível no contencioso tributário e se os arts. 24º, n.º 2, 
do ETAF e 150º, n.º 1, do CPTA padecem de inconstitucionalidade orgânica quando interpretados 
no sentido de que esta Secção do STA é competente em razão da matéria para o conhecimento deste 
recurso de revista.

Relativamente à admissibilidade do recurso de revista excepcional no contencioso tributário, 
trata -se de questão que vem conhecendo decisão reiterada, pacífica e uniforme no sentido afirmativo, 
como se pode ver pela leitura, entre tantos outros, dos acórdãos proferidos nos processos n.º 0415/12, 
de 30/05/2012, n.º 0434/12, de 23/05/2012, n.º 0357/12, de 16/05/2012, n.º 083/12, de 16/05/2012, 
n.º 01140/11, de 26/04/2012, n.º 0284/12, de 26/04/2012, n.º 01110/11, de 14/03/2012, n.º 01108/11, 
de 7/03/2012, e n.º 378/13, de 30/04/2013, cuja fundamentação sufragamos e que aqui mais uma vez se 
acolhe e reitera tendo em conta a suprema importância de acatar a jurisprudência consolidada em termos 
de se obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito (art.º 8.º, n.º 3 do Código Civil).

Por conseguinte, e em conformidade com a aludida jurisprudência, a admissibilidade deste 
recurso no contencioso tributário tem sustentáculo formal no artº n.º 26º, alínea h), do ETAF, e no 
art. 2.º, alínea c), do CPPT, já que a remissão a que se refere esta alínea c) tem natureza dinâmica e 
não estática: as normas sobre processo nos tribunais administrativos são presentemente as constantes 
do CPTA e não as da LPTA.

Como se deixou afirmado nesses acórdãos, «quanto ao facto de no artº 26º do ETAF, em que se 
fixa a competência da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, não 
existir norma semelhante à do artº 24º, n.º 2, nem existir qualquer remissão para o regime daquele 
artº. 150º, não nos parece significativo.

Isto porque o artº n.º 26º, alínea h), estabelece que à Secção de Contencioso Tributário cabe 
conhecer “De outras matérias que lhe sejam deferidas por lei”. Ora, sendo aplicáveis por remissão 
do artº 2º, alínea c), do CPPT, as normas do CPTA, onde se inclui o artº 150º citado, tratando -se de 
matéria tributária, fica estabelecida por lei a competência da referida Secção.



3849

Também não nos parece colher qualquer apoio o argumento de que “o acesso ao STA, para os 
processos tribunais tributários, está muito mais aberto do que o está no contencioso administrativo, 
em face da possibilidade de recurso per saltum de decisões dos tribunais tributários sem as limitações 
que, para o contencioso administrativo, se prevêem no art. 151.º, abertura cuja amplitude se estende 
até possibilidade de acesso ao Supremo Tribunal Administrativo em processos de valor não à alçada 
dos tribunais tributários (artº. 280º, n.º 5, do CPPT).”

Com efeito, o recurso excepcional de revista tem fundamentos específicos que em nada se asse-
melham ao recurso “per saltum” para a 2ª Secção do STA que é um recurso ordinário.

De qualquer forma, o que está em causa no recurso excepcional de revista são decisões dos 
tribunais centrais administrativos e não dos tribunais de 1ª instância.

E que dizer do argumento de que “mantém -se a admissibilidade generalizada de recurso de de-
cisões dos tribunais centrais administrativos proferidas em processos instaurados antes de 15 -9 -1997, 
assegurada pelo artº. 120º do ETAF de 1984”. Trata -se de uma garantia do passado. Mas para o 
futuro? Por que razão há -de ser negado aos administrados contribuintes um direito de que gozam os 
outros cidadãos (administrados)?

Por outro lado, e conforme se refere no acórdão transcrito, o recurso excepcional de revista, 
não visa a uniformização de jurisprudência, não existindo, por isso, qualquer incompatibilidade ou 
sobreposição com o regime de recurso previsto no artº 284º do CPPT.

De qualquer forma, se dúvidas pudessem ainda existir quanto à aplicação do recurso excepcional 
de revista, previsto no artº 150º do CPTA, ao processo judicial tributário, após as alterações ao CPC 
operadas pelo DL n.º 303/2007, de 24 de Agosto, o referido recurso teria sempre de ser admitido por 
aplicação subsidiária do artº 2º, alínea e) do CPPT.

É que, se a existência de tal recurso, anteriormente, apenas em contencioso administrativo, 
poderia gerar questões de inconstitucionalidade, por discriminação dos cidadãos, como salientava 
Lebre de Freitas (Código de Processo Civil Anotado, pág. 116), sendo agora tal recurso admitido no 
processo civil, não faria sentido excluí -lo do processo judicial tributário. Tal traduziria, nitidamente 
violação do direito à tutela jurisdicional efectiva e ao princípio da igualdade constantes dos arts 13º, 
n.º 1 e 268º, n.º 4 da CRP.».

Torna -se, assim, claro que o recurso excepcional de revista, previsto no art. 150º do CPTA, é ad-
missível no contencioso tributário, não por via da interpretação analógica ou extensiva do art. 24º, n.º 2, 
do ETAF de 2002, mas antes por força da aplicação da norma contida no art. 26º, alínea h), do mesmo 
ETAF, e por força da expressa remissão para as normas do CPTA e do CPC contidas nas alíneas c) e 
e) do art. 2º do CPPT.

E, neste contexto, cai imediatamente por terra a questão da inconstitucionalidade de natureza or-
gânica invocada, na medida em que ela tinha por pressuposto a aplicabilidade à Secção de Contencioso 
Tributário da norma de competência contida no art. 24º, n.º 2, do ETAF.

Improcedem, assim, as questões suscitadas pelo Ministério Público.
3. Vejamos, então, se se encontram preenchidos os requisitos que o art 150º do CPTA exige para a 

admissão deste recurso, tendo em conta que nele se prevê que “das decisões proferidas em 2ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal

Tal preceito prevê o recurso de revista do acórdão proferido pelo TCA em 2º grau de jurisdição 
quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se 
revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária 
para uma melhor aplicação do direito. Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado 
a excepcionalidade deste recurso, frisando que ele constitui uma “válvula de segurança do sistema” 
que só deve ser accionada nesses estritos e precisos termos.

Por conseguinte, este recurso só é admissível se estivermos perante uma questão que, pela sua 
relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental, ou se a admissão deste recurso 
seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

E, como tem sido repetidamente explicado nos inúmeros acórdãos proferidos sobre a matéria, o 
preenchimento do conceito indeterminado de relevância jurídica fundamental verificar -se -á, designa-
damente, quando a questão a apreciar seja de elevada complexidade ou, pelo menos, de complexidade 
jurídica superior ao comum, seja por força da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, de um 
enquadramento normativo especialmente intricado ou da necessidade de concatenação de diversos 
regimes legais e institutos jurídicos, ou quando o tratamento da matéria tem suscitado dúvidas sérias 
quer ao nível da jurisprudência quer ao nível da doutrina.

Já relevância social fundamental verificar -se -á quando a situação apresente contornos indiciado-
res de que a solução pode ser um paradigma ou orientação para se apreciarem outros casos, ou esteja 
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em causa questão que revele especial capacidade de repercussão social, em que a utilidade da decisão 
extravasa os limites do caso concreto das partes envolvidas no litígio.

Por outro lado, a clara necessidade da admissão da revista para melhor aplicação do direito há-
-de resultar da possibilidade de repetição num número indeterminado de casos futuros e consequente 
necessidade de garantir a uniformização do direito em matérias importantes tratadas pelas instâncias de 
forma pouco consistente ou contraditória  - nomeadamente por se verificar a divisão de correntes juris-
prudenciais ou doutrinais e se ter gerado incerteza e instabilidade na sua resolução a impor a intervenção 
do órgão de cúpula da justiça administrativa e tributária como condição para dissipar dúvidas – ou por 
as instâncias terem tratado a matéria de forma ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, 
sendo objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.

Em suma, a intervenção do STA no âmbito de um recurso excepcional de revista só pode considerar-
-se justificada em matérias de assinalável relevância e complexidade, sob pena de se desvirtuarem os 
fins tidos em vista pelo legislador com esse recurso.

Daí que quem interpõe recurso de revista deva invocar e explicar a excepcionalidade do mesmo, 
alegando e demonstrando que a questão colocada assume relevância jurídica ou social de importância 
fundamental ou, então, que o recurso é claramente necessário para uma melhor aplicação do direito.

Competia, assim, aos Recorrentes expor a este Tribunal as razões pelas quais, no seu entender, 
ocorriam, no caso, os pressupostos da admissão da revista.

Todavia, os Recorrentes omitiram a referência a esses pressupostos, limitando -se a discordar do 
acórdão proferido pelo TCA, imputando -lhe erro no julgamento da questão relativa à verificação dos 
requisitos para avaliação indirecta dos seus rendimentos, como se de um recurso ordinário se tratasse, 
olvidando que não estamos perante um 3º grau de jurisdição. Com efeito, nenhuma palavra é dita sobre 
a natureza, relevo jurídico e acuidade da questão colocada.

Assim, e visto que este recurso é de natureza excepcional, não correspondendo à introdução 
generalizada de uma nova instância de recurso, encontra -se, desde logo, afectada a admissibilidade 
do recurso.

De todo o modo, sempre se dirá que nenhuma questão jurídica de relevância fundamental se 
suscita no presente caso.

Com efeito, a questão controvertida diz apenas respeito à legalidade das correcções levadas a efeito 
pela Administração Tributária, por avaliação indirecta dos rendimentos tributáveis dos Recorrentes, defen-
dendo estes a inexistência de pressupostos para o recurso a métodos indirectos de avaliação. E essa ques-
tão não só não reveste especial complexidade jurídica, como tem natureza casuística, estando intimamente 
conexionada com as particularidades factuais do caso concreto e com a valoração da prova produzida.

Com efeito, consistindo a questão colocada em saber se o acórdão recorrido padece de erro de 
julgamento por ter considerado que os elementos coligidos pela Administração são suficientes, idóneos 
e aptos para concretizar os pressupostos legitimadores do apuramento do imposto pelo método pre-
suntivo, tal significa que o recurso acaba por se reconduzir a uma divergência quanto à interpretação 
dos factos dados como provados e quanto às ilações que as instâncias deles retiraram, o que constitui 
uma questão de facto, pois como vem sendo entendido pela doutrina e pela jurisprudência, as ilações 
extraídas da matéria de facto pelo julgador integram -se ainda no domínio da actividade da fixação da 
matéria de facto, tendo em conta que para formular essas ilações ou juízos de valor é necessário utili-
zar regras da vida e da experiência comum, e não a apreciação directa ou indirecta de qualquer norma 
jurídica ou aplicação da sensibilidade ou intuição jurídica.

Como assim, saber se ocorreram ou não esses pressupostos, é questão de facto subtraída ao co-
nhecimento do tribunal neste recurso de revista, porquanto o art. 150º, n.º 4, do CPTA expressamente 
dispõe que «O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser 
objecto de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de 
prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova».

Além de que a questão tem natureza casuística, não se configurando como uma questão -tipo que 
revele especial capacidade de repercussão social, em que a utilidade da decisão extravase os limites do 
caso concreto das partes envolvidas no litígio.

Finalmente, também não se visiona, na apreciação feita no acórdão recorrido, um erro grosseiro 
ou decisão descabidamente ilógica, ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, que imponha 
a admissão da revista como claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

Por todo o exposto, não pode ser admitido o recurso.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo que integram a formação referida no n.º 5 do artigo 150º do CPTA, 
em não admitir a revista.

Custas pela Recorrente.
Lisboa, 9 de Outubro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Valente Torrão — Casimiro Gonçalves.

(1) O Tribunal Central Administrativo foi declarado instalado e iniciou o seu funcionamento em 15.09.97 – cfr. Portaria 
n.º 398/97, de 18.06.97. 
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 Acórdão de 9 de Outubro de 2013.

Assunto:

Taxa. Promoção. Vinho. Direito Comunitário. Auxilio do Estado. Princípio da Propor-
cionalidade. Princípio da Confiança. Princípio da Segurança Jurídica.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional na-
cional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do artigo 92.º 
do Tratado (actual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de 
uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e 
representando mais de 62 % do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em 
termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que a 
receita da mesma corresponde a cerca de 62 % do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 193/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
A…………………., LDA., pessoa colectiva n.º ……………. com sede em ……………., concelho 

de Tondela, com o capital social de €2.600.000,00, deduziu impugnação do acto de indeferimento do 
pedido de revisão da autoliquidação da taxa de promoção cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, 
no valor de €124.987,85 relativa ao mês de Abril de 2004.

Por sentença de 31 de Agosto de 2012, o TAF de Viseu, julgou totalmente improcedente a impug-
nação. Reagiu a ora recorrente interpondo o presente recurso cujas alegações integram as seguintes 
conclusões:

A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-
cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao IVV com referência ao mês 
de Abril de 2004.
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B. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante»  - cf. página 24 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste enten-
dimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

C. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade ou da 
parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal ou independentemente 
dos aspectos da mesma taxa que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas quanto 
à respectiva compatibilidade com o mercado comum, verifica -se, no caso da taxa em causa dos autos, 
uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de notificação da medida à Comissão, ao arrepio do 
disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) e consequente proibição 
de execução de semelhante medida, prevista no mesmo artigo.

D. Essa ilegalidade encontra -se plenamente provada nos autos  - cf. alíneas F), G) e H) dos factos 
provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o procedimento contraditório C43/2004, 
junto aos autos pela A…………….. com a sua petição inicial e dada por integralmente reproduzida pelo 
Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados —, pelo que o Tribunal a quo não podia ter decidido 
no sentido em que decidiu na sentença ora posta em crise.

E. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está demonstrado nos autos e 
vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (Cf. parágrafos 56 a 58, entre outros, da Decisão 
da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010) —, a fonte de financiamento 
de auxílios de Estado.

F. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não revis-
tam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos auxílios 
à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., por 
exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

G. A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a taxa de promoção — que consubstancia 
a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de 
afectação obrigatória ou legal, de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE) — cf. jurisprudência do Tribunal de Justiça da união 
Europeia ² (Cf. entre outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE 
VAN CALSTER, OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK 
NOORD -BRABANT.) e pág. 48 do Parecer jurídico junto aos autos.

H. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

I. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados — conforme melhor decorre do 
parágrafo 3 da decisão junta com a petição inicial, que ora se transcreve: «(3) Resultando das informa-
ções prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados».)

J. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE 
foi, inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão 
que se juntou com a petição inicial.

K. A taxa de promoção, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum e manter -se -á inválida, relativamente ao 
período em questão nos autos, por mais regular e compatível com o mercado comum que se venha a 
considerar, a final, o auxílio investigado (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) 
e foi explicado na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV —A) respectivo).

L. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil» — cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

M. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido — como o foi (cf. parágrafo 
132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das campanhas 
de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos nacio-
nais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108º, n.º 3, 
do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declarem a anulação dos actos 
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de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabelecimento 
daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é contrário 
ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente ao acto 
de liquidação da taxa de promoção do período de Abril de 2004 e veio a ser, com manifesto erro de 
julgamento, indeferido em primeira instância.

N. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

O. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais na-
cionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado  - Membro é, em principio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»

— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
P. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte dessa 

medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afectada pelo 
facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma decisão 
final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
Q. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 

artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem sido 
adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação conduziria 
a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de efeito útil (v. 
acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des 
négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJU, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
R. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-

ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as con-
sequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transforrnateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
S. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto erro de julgamento na sentença proferida, 

rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação da sentença aqui posta em crise.
Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa — 
consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?
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• O n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo — e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

O Instituto da Vinha e do Vinho contra -alegou, formulando as seguintes conclusões:
A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência ao período mensal de Abril de 2004 (sic).

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.ºs 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, preferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxilio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» — cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua de-
cisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE — hoje, 
artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras 
do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação co-
munitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º 
do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
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da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 

dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em que 
a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012 — através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

IV. DO PEDIDO
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais.

Só nestes termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!
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O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Viseu, exarada a fls. 206/218, em 31 de Agosto de 2012.
A sentença recorrida julgou improcedente impugnação judicial interposta contra o acto de inde-

ferimento de pedido de revisão oficiosa da autoliquidação da TAXA de PROMOÇÃO de ABRIL de 
2005, promovida pelo IVV, no entendimento de que o processo de investigação à Taxa de Promoção 
que foi iniciado pela Comissão Europeia é irrelevante para os presentes autos, uma vez que a dúvida 
da Comissão, apenas se prende com uma pequena percentagem da taxa e relativa apenas aos auxílios 
nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e ao financiamento desses auxílios.

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 352/358, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º 13 e 685º -A/1 do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.

O recorrido IVV contra -alegou, tendo concluído nos termos de fls. 288/293, que aqui, também, 
se dão por inteiramente reproduzidos para todos os feitos legais.

A Comissão Europeia decidiu na decisão a que se reporta a alínea G) do probatório que o finan-
ciamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV, enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral e controlo do sector vitivinícola em Portugal (correspondente a 
mais de 62% do valor da taxa de promoção cobrada), não constitui um auxílio estatal.

A dúvida da Comissão prendia -se, apenas, com uma pequena percentagem da taxa, relativa aos 
auxílios à promoção de vinhos portugueses nos mercados do outros Estados -Membros e de países 
terceiros e ao financiamento desses auxílios e ao regime de financiamento da formação.

Assim sendo, salvo melhor juízo, não faria sentido considerar a totalidade da taxa ilegal enquanto 
a Comissão Europeia não proferisse uma decisão final no âmbito do procedimento de investigação 
mencionado na aliena F) do probatório.

De facto, ao contrário do que sustenta a recorrente, a taxa de promoção não é una, no sentido 
de ter de ser totalmente anulada ainda que só uma pequena percentagem não respeite o disposto no 
artigo 108.º/3 do TFUE

Na verdade, parece ponto assente em termos doutrinários e jurisprudenciais ¹ (Código de Proce-
dimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 6ª edição, II volume, páginas 134, 342, 343, 
524 e 525, Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa.

Acórdão do STA, de 10 de Janeiro de 2012, proferido no recurso n.º 0565/10, disponível no sítio da 
Internet www.dgsi.pt.) que o acto de liquidação enquanto acto divisível é susceptível de anulação parcial.

“Porém, tal anulação parcial só poderá ser juridicamente admissível quando o fundamento da anu-
lação valha apenas em relação a uma parte do acto, isto é, quando haja uma ilegalidade apenas parcial...

No entanto, se o acto de liquidação tem um único fundamento jurídico, não sendo nele possível 
distinguir entre uma parte que está conforme à lei e outra que a viola, não se pode decretar a anulação par-
cial, mesmo que se entenda que, por força de outras disposições legais, uma liquidação poderia ter lugar.

Será por exemplo, o caso de uma liquidação se ter baseado em determinada tabela de taxas de 
imposto e se vir a entender que a tabela legalmente aplicável seria outra. Nestas circunstâncias, toda a 
liquidação assentará em fundamentos jurídicos errados, pelo que o acto deve ser integralmente anulado, 
com fundamento em erro sobre os pressupostos de direito (vício de violação de lei). A prática de novo 
acto, com base na tabela tida como legal, caberá à administração tributária e não ao tribunal, não podendo 
o interessado ser privado da possibilidade de discutir a legalidade do novo acto que, eventualmente, 
venha a ser praticado, utilizando todos os meios de impugnação administrativa e contenciosa que a lei 
lhe proporciona”. ² (Obra citada, páginas 342/343.)

Ora, no caso em análise, é insofismável que, apenas está em causa a eventual ilegalidade de uma 
pequena percentagem da taxa, destinada a financiar o regime de formação e de promoção de vinhos 
portugueses noutros Estados -Membros e países terceiros.

Portanto, a pretensão da recorrente de anulação total do acto de autoliquidação sindicado não tem 
qualquer apoio legal.

Pela decisão de 2010.07.27 (fls. 388), com as alterações constantes da decisão de 2010.04.04, 
produzido no procedimento contraditório C 43/2004, a Comissão Europeia considerou que os auxílios 
à promoção do vinho e dos produtos vínicos de origem portuguesa no território dos outros Estados-
-Membros e de países terceiros executados ilegalmente em violação do artigo 108.º/3, do TFUE, são 
auxílios estatais compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107.º/3/c) do TFUE em 
relação ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que 
Portugal cumpra as condições constantes do n.º 2 do artigo 3.º da decisão da Comissão.

No caso, uma vez que a recorrente ainda não efectuou o pagamento da taxa, o recorrido deve re-
nunciar formalmente ao recebimento da parte proporcional que incide sobre os produtos importados de 
outros Estados -Membros e que é destinada a financiar a parte do auxílio que beneficia exclusivamente 
os produtos nacionais e aos juros de mora respeitantes a esta parte.



3857

Sucede que a factualidade apurada nos autos é, manifestamente, insuficiente em ordem a constituir 
base suficiente para a decisão de direito, nos termos do referido regime jurídico.

Termos em que, nos termos do disposto nos artigos 729.º/3 e 730.º do CPC deve anular -se a 
sentença recorrida, baixando os autos à 1.ª instância, a fim de se proceder à ampliação da matéria 
de facto.

2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A) No dia 18 de Maio de 2004, a A……………….. procedeu à autoliquidação da quantia de 

€ 124.987,85, a título de taxa de promoção referente ao mês de Abril de 2004, cfr. documento n.º 1, 
junto com o pedido de revisão oficiosa, a qual por sua vez é o doc. 1 que instrui a petição inicial desta 
Impugnação, aqui dado por reproduzido o mesmo se dizendo dos demais elementos infra referidos;

B) o montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa, factualidade que resulta dos articulados apresentados pelas Partes, ou seja não 
é objecto de dissenso;

C) em 22/12/2008 a A……………….. apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação 
referida em A, vide artigo 1º da petição inicial e doc. n.º 2 que instruiu a petição inicial;

D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009, cfr. doc. 2 que instruiu a petição inicial;
E) Em 09/02/2009, via postal, a Impugnante remeteu a petição inicial que deu origem à presente 

Impugnação, vide fls. 2 e sgs.;
F) No dia 1 de Dezembro de 2004 a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE com 
vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado, 
encontrando -se o referido procedimento em curso, não tendo ainda sido adoptada decisão definitiva 
sobre o mérito da causa, verificando -se apenas a apreciação liminar melhor especificada na alínea 
seguinte, cfr. doc. n.º 3 que instruiu a petição inicial;

G) Do documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE – C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxilio Estatal – Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) – Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE
(2005/C 92/06)” extracta -se o que infra se registará dando -se o demais por reproduzido:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa, …, sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países terceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

…
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;
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 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”., idem anterior;
H) A Comissão Europeia encerrou o procedimento a que vimos aludindo através de decisão pro-

ferida em 20 -07 -2010, que Portugal questionou através do competente recurso de anulação que dirigiu 
ao Tribunal Geral da União Europeia, decisão:

…
 - limitada até 31 de Dezembro de 2006 “data da entrada em vigor das novas Orientações Comu-

nitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 2007 -2013, sem prejuízo da 
posição que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa data.”

…
Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º. n.º 3, alínea c) do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º
Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-

tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida 
pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios 
estatais compatíveis com o mercado interno para do artigo 107º. n.º 3, alínea c) do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006…

…”. cfr. documentos n.º 3 e 4 junto pelo IVV.
3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Viseu julgou totalmente improcedente a impugnação por entender 

que: (destacam -se apenas os trechos da decisão com maior relevância para o presente recurso)
“A…………………, LDA., pessoa colectiva n.º ………….., com sede em ……………., conce-

lho de Tondela, com o capital social de €2.600.000,00, veio, nos termos do art.º 268.º, n.º 4, da CRP, 
do art.º 95.º, n.º 1 e n.º 2, alínea d, da LGT e do art.º 97, n.º1, alínea d) e 99 e ss. do CPPT, deduzir 
impugnação do acto tributário infra descrito, no valor de €124.987,85.

Para tanto, em síntese, alegou que: (…)
Em jeito de conclusão a Impugnante referiu que:
“Resulta do exposto que a A………………. foi, e continua a sê -lo, ilegalmente sujeita a uma 

taxa que é parte integrante de uma medida de auxílio executada em violação da proibição de execução 
contida no n.º 3 do art.º 88.º do Tratado CE.

Como tal, quer a medida de auxílio, quer o seu incindível modo de financiamento, não podem ser 
mantidos em execução até que seja proferida decisão final favorável (ou não) pela Comissão Europeia 
no procedimento formal supra descrito.

A violação do direito comunitário, em particular do disposto no art.º 88.º do Tratado CE, determina 
que as medidas até agora tomadas sejam ilegais, pelo que se deve, sem mais, reconstituir a situação 
anterior à sua adopção.

Razão pela qual não é devido o montante constante do acto de liquidação cuja revisão oficiosa 
foi indeferida.

O indeferimento do pedido de revisão oficiosa é lesivo de direitos e interesses legalmente prote-
gidos da A……………….., sendo por isso susceptível de impugnação, nos termos da alínea d) do n.º 1 
do art.º 97.º do CPPT, do n.º 1 e do n.º2, alínea d), do art.º 95.º da LGT e do art.º 268.º, n.º4, da CRP.

Termina pedindo que a presente impugnação seja julgada procedente, por provada, declarando -se, 
em consequência, a anulação do acto tributário ilegal, com as demais consequências legais.

Juntou três documentos.
Notificado o IVV para contestar alegou, em síntese, que:
É inequívoco que a Impugnante pretende discutir a autoliquidação da taxa de promoção relativa 

ao período mensal de Agosto de 2007 efectuada ao abrigo do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 119/97, de 



3859

15 de Maio e n.º 1 da Portaria n.º 383/97, de 12 de Junho, sustentando a sua posição numa eventual 
violação do Direito Comunitário, designadamente no que concerne ao regime dos auxílios de Estado;

funda -se num único argumento relativo à suposta existência de um auxílio de Estado por parte 
do Estado Português aos produtores nacionais de vinho. Com efeito, toda a posição da Impugnante se 
fixa na hipotética violação do Direito Comunitário, sustentando -se, para tal, em dois documentos: i) um 
documento da Comissão Europeia que não vem condenar o Estado Português em matéria de auxílios 
de Estado e ii) num parecer de dois jurisconsultos portugueses;

alegando a Impugnante que existiu um erro dos serviços do IVV, estando em causa uma autoli-
quidação só pode resultar de uma prodigiosa imaginação;

a impugnação é extemporânea e não constitui meio idóneo e próprio para contestar a autoliqui-
dação em causa;

a Comissão Europeia não contesta a existência e aplicação da componente largamente maioritária 
da taxa de promoção, sendo que as questões ainda objecto de investigação por aquela Instituição são, 
além de parcelares, totalmente irrelevantes para a matéria controvertida nos presentes autos;

a Comissão não adoptou qualquer injunção de recuperação quanto ao montante das taxas em 
causa pelo que não pode proceder o pedido de reembolso da quantia autoliquidada apresentada pela 
Impugnante.

Concluiu pela improcedência da impugnação.
(…)
II Fundamentação
II I Factos provados
II III Os factos e o direito
Incumbe ao Tribunal o conhecimento de todas as questões suscitadas pelas partes, e apenas destas, 

sem prejuízo de a lei impor ou permitir o conhecimento oficioso de outras: n.º 1 do art. 95.º do CPTA, 
ex vi, alínea e) do art. 2º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

Como bem refere o IVV, em sede de contestação, com a apresentação da presente impugnação, a 
A………………, Lda. pretende, apesar de tal não fazer incluir no seu pedido, impugnar judicialmente 
o indeferimento do pedido de revisão oficiosa que efectuou de uma autoliquidação referente à taxa de 
promoção.

A questão fundamental nestes autos, veja -se que a Impugnante dedica cinco dos seis capítulos da 
petição inicial (o último capítulo da PI, relativo à ilegalidade do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa formulado pela Impugnante), é da natureza da taxa de promoção prevista no DL n.º 119/97, de 
15 de Maio, mormente a sua compatibilidade com o direito comunitário, sendo que todas as questões 
levantadas pela Impugnante dependem da resposta dada a esta questão.

Alega a Impugnante que a taxa por si autoliquidada constitui um auxílio de Estado, contrapondo 
o IVV que a própria Comissão Europeia defende, em larga medida, exactamente o contrário.

Refere o IVV que para a C&C tudo se baseia numa pretensa violação do Direito Comunitário que, 
pelo facto de existir uma taxa sobre determinados operadores económicos se transmuta supostamente 
num auxílio de Estado ilegal e contrário ao Tratado que institui a Comunidade Europeia (adiante de-
signado «Tratado CE»).

A taxa de promoção incide sobre os «vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, 
bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados», sendo devida pelo agente económico 
(e, em certos casos, pelo produtor) ao IVV – cf. art.º 1.º, n.º1, e art.º 3.º do D.L. n.º 119/97.

A taxa de promoção constitui, conforme decorre do n.º 1 do art.º 1.º do D.L. n.º 119/97, a «con-
trapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção 
genérica e à coordenação geral do sector».

De acordo com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o IVV 
coordena e controla a organização institucional do sector vitivinícola, ao mesmo tempo que audita o 
sistema de certificação de qualidade e acompanha a política comunitária (eg., preparando as regras 
para a sua aplicação), bem como participa na coordenação e supervisão da promoção dos produtos 
vitivinícolas.

E são estas as suas funções desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de Setembro, 
e posteriores reestruturações pelos Decreto -Lei n.º 102/93, de 2 de Abril, Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 
de Abril e Decreto -Lei n.º 47/2007, de 27 de Fevereiro.

Efectivamente, ao IVV são incumbidas competências relativas à coordenação da actividade 
vitivinícola nacional e respectiva regulamentação técnica, à definição e acompanhamento das regras 
da Organização Comum do Mercado Vitivinícola (OCM), ao acompanhamento junto das instâncias 
comunitárias dos processos relativos ao sector vitivinícola, à promoção das medidas de organização 
institucional do sector vitivinícola e à definição dos princípios, regras e regulamentação técnica a que 
deve obedecer o sector vitivinícola.

As normas gerais sobre os auxílios de Estado constam dos artigos 87.º a 89.º do Tratado de Roma 
e aplicam -se «à produção e ao comércio dos produtos do sector vitivinícola por força do art.º 71.º do 
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Regulamento (CE) n.º 1493/99 do Conselho, que estabelece a organização comum de mercado destes 
produtos», cfr. considerando n.º 55 do documento mencionado na alínea G) dos factos provados e, 
bem assim, sobre a aplicação deste regime, ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado 
e Fiscalidade, Almedina, pág. 143 e ss.

Ora, nos termos do n.º 1 do art.º 87.º do Tratado de Roma, os auxílios estatais são, salvo determi-
nadas excepções, proibidos na ordem jurídica comunitária.

Auxílios estatais são aqueles «concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, 
independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favore-
cendo certas empresas ou certas produções.», cfr. n.º 1 do art.º 87.º do Tratado de Roma.

No contexto de uma livre concorrência no mercado interno e, nomeadamente, da abertura dos 
serviços públicos à concorrência, os Estados -Membros intervêm por vezes através de recursos públicos 
para promover determinadas actividades económicas ou proteger indústrias nacionais. Ao favorece-
rem determinadas empresas em relação aos seus concorrentes estes auxílios estatais podem falsear a 
concorrência.

Os auxílios estatais são proibidos pelo Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. No 
entanto, algumas excepções autorizam os auxílios, justificados por objectivos de interesse comum, por 
exemplo, para os serviços de interesse económico geral, desde que estes não falseiem a concorrência 
num sentido contrário ao interesse comum. O controlo dos auxílios estatais exercido pela Comissão 
Europeia consiste assim em avaliar o equilíbrio entre os efeitos positivos e negativos dos auxílios.

A Política de Concorrência é um factor crucial para a criação de condições de crescimento eco-
nómico e prosperidade, uma vez que influencia as decisões de investimento, aquisições empresariais, 
políticas tarifárias e de desempenho económico. Por outro lado, ajuda a promover uma melhor afectação 
dos recursos e reforçar a competitividade da indústria europeia, para o benefício dos cidadãos.

Em matéria de Política de Concorrência, Auxílios de Estado, o artigo 87º do Tratado da União 
Europeia refere que são proibidos, de uma forma geral, auxílios estatais que falseiem ou ameacem 
falsear a concorrência. Esta proibição não é absoluta, uma vez que existem situações para as quais os 
Auxílios de Estado são compatíveis com o Mercado Comum, enumeradas nos n.ºs 2 e 3 desse artigo. 
Compete à Comissão Europeia a função de controlar os auxílios estatais, de acordo com o artigo 88º 
do Tratado, e os Estados -Membros têm o dever, obrigação de notificação, de informar a Comissão da 
concessão dos Auxílios de Estado, ainda durante a fase de projecto.

Neste contexto, as regras em matéria de Auxílios de Estado visam garantir o bom funcionamento 
do mercado da UE, de modo a que a concorrência não seja distorcida, contribuindo, assim, para o bem-
-estar dos consumidores e para a competitividade da economia europeia.

O Mercado Comum assenta no princípio da livre concorrência entre as empresas da União 
Europeia. A corroborar este princípio, o artigo 87º do Tratado da União Europeia estabelece que são 
incompatíveis com o Mercado Comum os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de re-
cursos estatais, que confiram uma vantagem económica aos beneficiários, a qual deve ser concedida 
selectivamente, e a medida de auxílio deve ameaçar falsear a concorrência e as trocas comerciais entre 
os Estados -Membros.

Só são incompatíveis com o mercado comum os Auxílios de Estado que afectem as trocas comer-
ciais entre os Estados -membros e falseiem ou ameacem falsear a concorrência.

O regime comunitário de auxílios estatais assenta num sistema de autorização prévia, nos termos 
do qual a Comissão Europeia determina se uma medida de auxílio que o Estado -Membro pretenda 
conceder pode beneficiar das derrogações previstas nos nºs 2 e 3 do artigo 87º do Tratado da União 
Europeia (Ver Regras processuais e procedimentos).

Com a preocupação de simplificação administrativa, a Comissão veio a considerar que existem 
auxílios de reduzido valor, não susceptíveis de afectar de forma significativa o comércio e a concorrência 
entre Estados -Membros, não devendo como tal ser abrangidos pelo nº.1 do artº. 87 do Tratado da União 
Europeia. Adoptou então uma regra dita de minimis, que foi pela primeira vez definida no contexto da 
política relativa aos auxílios estatais às pequenas e médias empresas (Regra de minimis).

O IVV, em sua defesa, alega que o seu financiamento é garantido, em larga medida, pela taxa de 
promoção. Isto mesmo foi confirmado pela Comissão Europeia na sua decisão de início do procedimento 
de investigação em curso, ao registar, por um lado, que «[a]s receitas desta taxa dita de promoção do 
vinho correspondem a mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV» e, por outro, 
que «o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal» (cfr. resumo da Decisão da Comissão, página 12, parágrafo 144). Admite -se que o nome não 
seja o mais adequado à natureza da taxa, mas tal deve -se ao Legislador e não ao IVV.

2 Cfr. Decisão da Comissão C 43/2004 (ex NN 38/2003) – Taxa parafiscal de promoção do vinho, 
publicada no JOUE C 92, de 16.04.2005, a que se dará particular atenção no capítulo 0 infra (cfr. doc. 
n.º 2, que ora se junta e se dá por reproduzido para todos os efeitos legais).
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Sucede que, in casu, tudo não podia ser mais cristalino: os agentes económicos, quase sempre 
empresas produtoras, quando vendem a granel para retalhistas ou consumidores, dentro ou fora do 
território nacional, ou quando pedem ao IVV os selos necessários (quando o vinho é engarrafado ou 
embalado), devem autoliquidar um determinado valor por cada litro do produto vínico.

Tratando -se de vinhos, espumantes e espumosos, aguardentes e bagaceiras esse valor é de 
€ 0,0135 por litro.

Tratando -se de vinagres de vinho, esse valor é de € 0,0067 ou € 0,0042 consoante o seu fim.
Com efeito, toda a posição da Impugnante se fixa na hipotética violação do Direito Comunitário, 

sustentando -se, para tal, em dois documentos: i) um documento da Comissão Europeia  - publicado no 
JOUE – C 92/12, de 16.4.2005, onde podemos ler:

“Auxilio Estatal – Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) – Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE
(2005/C 92/06)”
e ii) num parecer de dois jurisconsultos portugueses.
Com base no parecer junto aos autos pela Impugnante, dos jurisconsultos Dr. António da Gama 

Lobo Xavier e Dr. Paulo de Castro Rangel, datado de Agosto de 2005, alega a Impugnante que o 
conceito de auxílio estatal tem sido interpretado de forma muito lata pelo TJCE, abrangendo todas 
aquelas intervenções que «sob formas diversas, contribuam para reduzir os encargos que normalmente 
oneram o orçamento de uma empresa e que, por isso, sem constituírem subsídios no sentido rigoroso 
da expressão, são da mesma natureza e produzem efeitos idênticos» cfr. Parecer Jurídico, pág. 28 e ss. 
e Acórdão TJCE de 23.02.1961, proferido no processo n.º 30/59.

Esquece -se a Impugnante que por muito latas que sejam as interpretações feitas pelos Tribunais 
das normas, as mesmas devem conter -se nos limites impostos pelo próprio legislador.

Assim, nesta questão, dando razão ao IVV, é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. 
dos factos provados refere que “o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas 
pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em 
Portugal não constitui um auxílio estatal” (sublinhado nosso), conclusão 144.

Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante não faz sentido 
considerar a mesma ilegal enquanto a comissão europeia não proferir uma decisão final no âmbito do 
procedimento de investigação mencionado na alínea F dos factos provados.

Pelo que, afigura -se -nos desde já, que a presente Impugnação não pode proceder.
Pois, não estando em causa, um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previa-

mente notificada à Comissão Europeia, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE.
Afastando -se assim o argumento da falta de observância da referida norma.
Nesta medida, é improcedente o pedido da Impugnante ao requerer – sem qualquer base legal – o 

reembolso de uma quantia que autoliquidou em estrita obediência ao quadro normativo vigente à data.
Através da Decisão da Comissão em apreço (parágrafos 144 e 145), aquela Instituição concluiu que:
(iv) «o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal». Mesmo quanto às restantes actividades, nas quais o IVV actua no mercado como uma 
qualquer empresa prestadora de serviços, entendeu a Comissão que «não existe vantagem económica 
para o IVV que decorra da sua posição de mercado» (parágrafo 70 da Decisão);

(v) «o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas 
de promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio»;

(vi) «as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim 
como o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua com-
patibilidade com o mercado comum»,

Daqui concluímos duas coisas: i) o processo em curso, que tem por objecto a taxa de promoção, 
tem um âmbito muito reduzido, sendo que a Comissão não apresenta hoje dúvidas nem obstáculos 
face aos aspectos essenciais da existência da referida taxa; e ii) as poucas medidas que estão ainda a 
ser objecto de investigação pela Comissão no processo em curso nada têm que ver com as questões de 
fundo que nos ocupam nos presentes autos.

Logo, a instauração pela Impugnante da presente acção de impugnação judicial, com base exclusi-
vamente no facto de existir uma investigação da Comissão a aspectos parcelares da taxa de promoção, 
não pode ser tida senão como a despropósito e totalmente improcedente.

No respeitante ao regime de financiamento das medidas em epígrafe, a Comissão considera, 
nos parágrafos 135 e 136 da Decisão, que não dispõe de informações suficientes para concluir que o 
vinho e os produtos vínicos provenientes dos outros Estados -membros beneficiam «do mesmo modo 
e na mesma medida que os produtos nacionais de todas as vantagens decorrentes da taxa» e que, em 
consequência, o mesmo regime não procede a qualquer discriminação entre os produtos nacionais e os 
importados, em conformidade com o artigo 90.º do Tratado CE.
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No entanto, a própria Comissão considera, no parágrafo 143 da Decisão em causa que «não se 
afigura (...) existir discriminação entre os produtos nacionais destinados ao mercado nacional e os 
destinados à exportação no âmbito das campanhas de promoção e publicidade desenvolvidas fora do 
território português e financiadas com uma parte das receitas da taxa parafiscal».

Como bem o refere o IVV, uma vez que as mesmas acções de promoção e publicidade (tanto as 
financiadas por apoios concedidos antes de 1 de Janeiro de 2002 como as financiadas após aquela data) 
são consideradas compatíveis com o artigo 87.º do Tratado CE (cfr. parágrafos 108 e 114 da Decisão, 
acima citados), conclui -se que o financiamento das mesmas acções pelo produto da taxa de promoção 
que incide sobre os produtos vitivinícolas produzidos em Portugal não é posto em causa pela Decisão 
da Comissão que deu início ao processo em curso.

Assim, as dúvidas da Comissão relativamente à taxa de promoção enquanto mecanismo de finan-
ciamento dos auxílios às acções de promoção e de publicidade do vinho limitam -se à parte do produto 
da taxa de promoção pago pelos produtos vitivinícolas provenientes de outros Estados -membros e às 
vantagens que estes retiram das acções de promoção e publicidade acima mencionadas, na medida em 
que estas acções sejam financiadas pelas receitas da taxa.

Aqui chegados, importa concluir que, no processo de investigação em curso, a Comissão apenas 
manifesta dúvidas quanto à compatibilidade com o mercado comum dos seguintes aspectos específi-
cos da taxa de promoção (cfr. parágrafos 1 e 2 do resumo da Decisão, página 13, e parágrafo 146 da 
Decisão):

(i) saber se as campanhas de publicidade do vinho português que decorrem no território dos ou-
tros Estados -Membros e de países terceiros, apesar de mencionarem a origem dos vinhos, se limitam a 
transmitir informações sobre as características objectivas dos produtos em causa ou se contêm alegações 
subjectivas sobre a qualidade dos produtos, baseadas simplesmente na sua origem;

(ii) saber se os produtos vitivinícolas provenientes de outros Estados -Membros, que estão sujeitos 
ao pagamento da taxa, beneficiam do mesmo modo e na mesma medida que os produtos nacionais de 
todas as vantagens decorrentes da referida taxa e, como tal, se o método de financiamento dos apoios 
à promoção e à formação discrimina ou não os produtos nacionais face aos produtos importados.

A irrelevância da Decisão da Comissão para os presentes autos:
As questões relativas à taxa de promoção que estão a ser objecto de investigação pela Comissão 

são totalmente estranhas à matéria de facto que nos ocupa nos presentes autos.
Quanto aos vinhos produzidos em Portugal, ainda que comercializados fora do nosso país, a Comis-

são foi muito clara ao considerar que «não se afigura (...) existir discriminação entre os produtos nacionais 
destinados ao mercado nacional e os destinados à exportação» (cfr. parágrafo 143 da Decisão (cit.)).

Não se coloca assim, a propósito da actividade desenvolvida em geral pela Impugnante e nos 
presentes autos em concreto, qualquer problema de Direito Comunitário derivado da taxa de promoção 
a que se encontra sujeita por lei.

Resta assim concluir que o processo de investigação à taxa de promoção, que foi iniciado pela 
Comissão e que se encontra em curso, é totalmente irrelevante para os presentes autos e para a funda-
mentação da pretensão da Impugnante.

Refere a Impugnante que:
É indubitável, portanto, que o Estado Português se encontra proibido de executar o auxílio até 

decisão final da Comissão e, bem assim, ainda que esta decisão venha considerar o auxílio compatí-
vel com a legislação comunitária e mercado comum, tal não legitima os actos de execução até então 
empreendidos.

Ademais, o Estado Português está proibido de executar não só o auxílio, mas também, e neces-
sariamente, o seu modo de financiamento, a cobrança da taxa de promoção.

Ora, com o devido respeito, não podemos concordar com a posição assumida pela Impugnante, pois 
da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado Português 
em executar o auxílio, aliás, a própria decisão refere não tratar -se de um auxílio estatal o financiamento 
das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV. Como se pode ler das conclusões 145 e 
147, o efeito suspensivo do n.º 3 do art. 88.º do Tratado CE, reporta -se apenas aos auxílios à promoção 
e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e 
ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão. Ou seja, a dúvida da Comissão prende -se 
com auxílios e financiamento dos auxílios visados nesta decisão, logo, não é sobre a totalidade dos 
auxílios que a Comissão tem dúvidas. Não existindo dúvidas da Comissão, não há procedimento de 
investigação e logo em relação a essas medidas não tem aplicação o efeito suspensivo previsto no n.º 3 
do art. 88.º do Tratado de Roma (ou como diz a Impugnante, a proibição de execução).

A entender -se de outra forma, ficaria totalmente desprovido de sentido o facto da Comissão ter -se 
dado ao Trabalho de separar os auxílios estatais dos não auxílios estatais, e depois dentro dos primeiros 
ter referido que as dúvidas são apenas para alguns, como resulta do paragrafo 145, onde é mencionado 
que o processo previsto no n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE é relativo a determinados auxílios e apenas 
nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e ao financiamento desses auxílios.
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O que se vem dizendo, apenas na parte da separação de auxílios estatais e não estatais é, con-
trariado pela decisão referida em H) pois no demais por ela não é contrariado. E mesmo na diferente 
qualificação, a decisão qualifica os auxílios à promoção de vinho como “estatais compatíveis com o 
mercado interno…”. Na verdade as limitações da referida decisão tornam -na, na sua essência, irrele-
vante para a situação em discussão nos presentes autos. Por esta razão é que em detalhe tratamos com 
mais profundidade a decisão proferida em G).

Do exposto não restam dúvidas que a presente impugnação tem que ser julgada totalmente impro-
cedente, por não provada, confirmando -se a legalidade do indeferimento do pedido de revisão oficiosa 
da liquidação aqui em causa.

DECISÃO
Nos termos e com os fundamentos expostos, julgo totalmente improcedente, por não provada, a 

presente Impugnação.”
DECIDINDO NESTE STA
Face ao teor das conclusões das alegações de recurso e ao teor das contra -alegações do recorrido, 

são as seguintes as questões trazidas à apreciação deste Supremo Tribunal Administrativo:
a) Previamente, apreciar a questão da admissibilidade das alegações da recorrente, suscitada pelo 

recorrido nas suas contra -alegações, o qual sustenta que não cumprem o disposto no artigo 685 -A do 
CPC, pelo que não devem ser admitidas.

b) Saber se incorreu em erro de julgamento a sentença recorrida que julgou que a taxa de pro-
moção em causa nos autos não padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão 
Europeia, por força do disposto no artº 88º do TCE (atual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

c) Aferir da necessidade do reenvio prejudicial o TJUE para conhecimento das questões suscitadas 
na parte final das alegações da recorrente.

Face às conclusões de recurso e à posição do recorrido impõe -se previamente apreciar a questão 
por ele suscitada relativa ao incumprimento do ónus de alegar que decorre do artº 685ºA do Código 
de Processo Civil.

De harmonia com o disposto no artº 685º A, n.º 1 do Código de Processo Civil o recorrente deve 
apresentar a sua alegação, na qual conclui, de forma sintética, pela indicação dos fundamentos por que 
pede a alteração ou anulação da decisão.

Nas suas contra -alegações, o recorrido sustenta que as alegações da recorrente não cumprem o 
disposto no artigo 685 -A do Código de Processo Civil porquanto «ao invés de atacar propriamente a 
decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a conduta do Tribunal baseando -se no por si 
já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à sua posição».

Mas não lhe assiste razão.
Das conclusões das alegações resulta claro o fundamento pelo qual a recorrente pede a revogação 

do julgado recorrido e qual vício que se lhe imputa: erro de julgamento da sentença recorrida por olvidar 
que a taxa de promoção em causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia 
à Comissão Europeia, por força do disposto no artº 88º do TCE (actual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

Improcede portanto a suscitada questão prévia.
Vejamos as demais questões que se suscitam:
Do alegado erro de julgamento imputado à sentença recorrida e do pedido de reenvio do 

processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia.
As questões suscitadas no presente recurso, são, até nos pressupostos de facto, em tudo idênticas às 

que foram apreciadas e decididas neste Supremo Tribunal Administrativo pelo acórdão de 23/04/2013, 
proferido no processo n.º 29/12, in www.dgsi.pt, a que se seguiram os acórdãos 292/13 de 30.04.2013, 
de 22.05.2013, proferidos nos recursos 9/13, 44/13, 53/13, 200/13, e 1311/12, e de 29.05.2013, proferi-
dos nos recursos 84/13, 198/13, 30/13, 1398/13 e ainda o ac. de 18 de Junho de 2013 tirado no recurso 
1333/12 (no qual o ora relator interveio como adjunto, assim como no referido acórdão de 29/05/2013 
rec.198/13).

Para a decisão é relevante a seguinte legislação:
Artigo 1º. do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
1 - Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produzidos nou-

tros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui 
contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção 
genérica e à coordenação geral do setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos 
respetivos serviços regionais.

Artigo 11º, n.º 2 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
2 - Do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos
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Artigo 12º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
1 - Para os vinhos e produtos vínicos certificados, a taxa de promoção é devida pelos agentes 

económicos referidos no artigo 6º e deve ser liquidada e cobrada simultaneamente, consoante os casos, 
num dos atos previstos nas alíneas a) e b) do artigo 7º, devendo a entidade certificadora proceder à 
liquidação e cobrança das duas taxas no mesmo ato

Artigo 107º do TFUE (ex -artigo 87º TCE)
1. Salvo disposição em contrário dos Tratados, são incompatíveis com o mercado interno, na 

medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos 
Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem 
ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções.

Artigo 108º do TFUE (ex -artigo 88º TCE)
1. A Comissão procederá, em cooperação com os Estados -Membros, ao exame permanente dos 

regimes de auxílios existentes nesses Estados. A Comissão proporá também aos Estados -Membros as 
medidas adequadas, que sejam exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do 
mercado interno.

2. Se a Comissão, depois de ter notificado os interessados para apresentarem as suas observações, 
verificar que um auxílio concedido por um Estado ou proveniente de recursos estatais não é compatível 
com o mercado interno nos termos do artigo 107º, ou que esse auxílio está a ser aplicado de forma 
abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio no prazo que ela fixar.

Se o Estado em causa não der cumprimento a esta decisão no prazo fixado, a Comissão ou qual-
quer outro Estado interessado podem recorrer diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia, 
em derrogação do disposto nos artigos 258º e 259º.

A pedido de qualquer Estado -Membro, o Conselho, deliberando por unanimidade, pode decidir 
que um auxílio, instituído ou a instituir por esse Estado, deve considerar -se compatível com o mercado 
interno, em derrogação do disposto no artigo 107º ou nos regulamentos previstos no artigo 109º, se 
circunstâncias excecionais justificarem tal decisão. Se, em relação a este auxílio, a Comissão tiver dado 
início ao procedimento previsto no primeiro parágrafo deste número, o pedido do Estado interessado 
dirigido ao Conselho terá por efeito suspender o referido procedimento até que o Conselho se pronuncie 
sobre a questão.

Todavia, se o Conselho não se pronunciar no prazo de três meses a contar da data do pedido, a 
Comissão decidirá.

3. Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente 
dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que 
determinado projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107º, 
deve sem demora dar início ao procedimento previsto no número anterior. O Estado -Membro em causa 
não pode pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma 
decisão final.

4. A Comissão pode adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais que, conforme 
determinado pelo Conselho nos termos do artigo 109º, podem ficar dispensadas do procedimento pre-
visto no n.º 3 do presente artigo.

Artigo 109º do TFUE (ex -artigo 89º TCE)
O Conselho, sob proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu, pode adotar todos 

os regulamentos adequados à execução dos artigos 107º e 108º e fixar, designadamente, as condições 
de aplicação do n.º 3 do artº 108º.

REGULAMENTO (CE) n.º 659/1999 do CONSELHO, de 22 de março de 1999

Artigo 2º

Notificação de novo auxílio

1. Salvo disposição em contrário dos regulamentos adotados nos termos do artigo 94º ou de outras 
disposições pertinentes do Tratado, a Comissão deve ser notificada a tempo pelo Estado -membro em 
causa de todos os projetos de concessão de novos auxílios. A Comissão informará imediatamente o 
Estado -membro da receção da notificação.

2. Na notificação, o Estado -membro em causa deve fornecer todas as informações necessárias 
para que a Comissão possa tomar uma decisão nos termos dos artigos 4º e 7º, adiante designada «no-
tificação completa».

Artigo 3º

Cláusula suspensiva

Os auxílios a notificar nos termos do n.º 1 do artigo 2º não serão executados antes de a Comissão 
ter tomado, ou de se poder considerar que tomou, uma decisão que os autorize.
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Artigo 4º

Análise preliminar da notificação e decisões da Comissão

1. A Comissão procederá à análise da notificação imediatamente após a sua receção. Sem prejuízo 
do disposto no artigo 8º, a Comissão tomará uma decisão nos termos dos nºs 2, 3 ou 4 do presente artigo.

2. Quando, após análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada não constitui 
um auxílio, fará constar esse facto por via de decisão.

3. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que não há dúvidas quanto à compa-
tibilidade da medida notificada com o mercado comum, na medida em que está abrangida pelo n.º 1 do 
artigo 92º do Tratado, decidirá que essa medida é compatível com o mercado comum, adiante designada 
«decisão de não levantar objeções». A decisão referirá expressamente a derrogação do Tratado que 
foi aplicada.

4. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada suscita dú-
vidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum, decidirá dar início ao procedimento formal 
de investigação nos termos do n.º 2 do artigo 93º do Tratado, adiante designada «decisão de início de 
um procedimento formal de investigação».

Artigo 17º

Cooperação nos termos do n.º 1 do artigo 93º do Tratado

1. A Comissão obterá do Estado -membro em causa todas as informações necessárias para, em 
cooperação com o Estado -membro, proceder ao exame dos regimes de auxílio existentes, nos termos 
do n.º 1 do artigo 93º do Tratado.

2. Quando a Comissão considerar que um regime de auxílio existente não é ou deixou de ser 
compatível com o mercado comum, informará o Estado -membro em causa da sua conclusão preliminar 
e dar -lhe -á a possibilidade de apresentar as suas observações no prazo de um mês. A Comissão pode 
prorrogar este prazo em casos devidamente justificados.

(Regulamento (CE) n.º 994/98 do Conselho de 7 de maio de 1998)

Artigo 2º

De minimis

1. A Comissão pode, através de regulamento adotado nos termos do artigo 8º do presente regu-
lamento, determinar que, tendo em conta a evolução e o funcionamento do mercado comum, determi-
nados auxílios não satisfazem todos os critérios previstos no n.º 1 do artigo 92º do Tratado sendo, por 
conseguinte, isentos do processo de notificação previsto no n.º 3 do artigo 93º do Tratado, desde que os 
auxílios concedidos a uma mesma empresa, durante determinado período, não excedam um montante 
fixo determinado.

2. Os Estados -membros prestarão a todo o tempo, a pedido da Comissão, todas as informações 
adicionais relativas aos auxílios isentos nos termos do n.º 1.

Regulamento (CE) n.º 69/2001 da Comissão de 12 de janeiro de 2001

Artigo 2º

Auxílios de minimis

1. Considera -se que as medidas de auxílio não preenchem todos os critérios do n.º 1 do artigo 87º 
do Tratado, não sendo, por conseguinte, abrangidas pelo procedimento de notificação previsto no n.º 3 
do artigo 88º do Tratado, se reunirem as condições estabelecidas nos nºs 2 e 3.

2. O montante total dos auxílios de minimis concedidos a uma empresa não pode exceder 100000 
euros durante um período de três anos. Este limiar é aplicável independentemente da forma dos auxílios 
ou do objetivo prosseguido.

3. O limiar fixado no n.º 2 é expresso em termos de subvenção. Todos os valores utilizados referir -se-
-ão aos montantes brutos, isto é, antes da dedução de impostos diretos. Sempre que um auxílio for conce-
dido sob uma forma distinta da subvenção, o montante do auxílio será o seu equivalente -subvenção bruto.

O valor dos auxílios desembolsáveis em várias prestações será o seu valor atualizado reportado ao 
momento da concessão. A taxa de juro a utilizar para efeitos de atualização e do cálculo do montante 
do auxílio, no caso de um empréstimo em condições preferenciais, será a taxa de referência aplicável 
no momento da concessão.
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Artigo 4º
1. O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da data da sua publicação 

no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.  - (JO L 10 de 13.1.2001)
Mantém -se em vigor até 31 de dezembro de 2006.
Em face das normas do DL n.º 119/97, de 15 de maio (artº 1º, n.º 1), temos então que a taxa de 

promoção incide sobre a produção dos vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, 
bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, constituindo contrapartida dos serviços 
prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho, relativamente à promoção genérica e à coordenação geral 
do setor. Aliás, esta promoção constitui mesmo uma das atribuições daquele Instituto (artº 5º, n.º 1 do 
Decreto -Lei n.º 102/93, de 2 de abril).

A mesma taxa destina -se a financiar:
a) A promoção genérica do setor:
b) A coordenação geral do setor.
Do produto dessa taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos.

Também a Decisão C -43/2004 da Comissão referida e transcrita no probatório supra distinguiu 
as várias actividades financiadas por aquela taxa, a saber:

 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação.

Como se disse no Ac. deste STA de 29/05/2013 tirado no rec. 198/13 -30 é sabido que o Tratado 
CEE, relativamente a auxílios por parte dos Estados -membros, determinava no seu artº 87º, n.º 1 (hoje 
artº 107º, n.º 1 do TFUE) que salvo disposição em contrário dos Tratados, eram incompatíveis com 
o mercado interno, na medida em que afectassem as trocas comerciais entre os Estados -Membros, os 
auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma 
que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas 
produções.

E, a fim de evitar auxílios ofensivos dos Tratados, era estabelecido um procedimento através do 
qual a Comissão, em cooperação com os Estados -Membros, procedia ao exame permanente dos regimes 
de auxílios existentes nesses Estados, propondo também aos mesmos as medidas adequadas que fossem 
exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do mercado interno.

No âmbito de tal procedimento, verificando a Comissão que um auxílio concedido por um Estado 
ou proveniente de recursos estatais não é compatível com o mercado interno, ou que esse auxílio está a 
ser aplicado de forma abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio 
no prazo que ela fixar.

Este regime impõe que os Estados -membros devam informar a Comissão atempadamente dos 
projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que 
determinado projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno deve sem demora dar início 
ao procedimento previsto no citado artº 88º (hoje 108º do TFUE). O Estado -Membro em causa não 
pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma 
decisão final.

Todavia, a Comissão pode também adoptar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais 
que podem ficar dispensadas do procedimento acima referido. A eles nos referiremos adiante.

No caso concreto dos autos, não existiu uma comunicação prévia por parte do Estado Português 
no sentido de que pretendia conceder auxílios ao sector da vinha e do vinho, antes tendo havido uma 
queixa, tal como resulta da parte inicial da Decisão de 20 de julho de 2010 relativa à taxa parafiscal 
de promoção do vinho aplicada por Portugal C 43/04 (ex NN 38/03)  - Jornal Oficial n.º L 005, de 
08/01/2011, págs. 0011  - 0026

Com efeito aí ficou escrito o seguinte: “(1) Na sequência de uma queixa, a Comissão Europeia 
questionou as autoridades portuguesas, por ofício de 20 de janeiro de 2003, sobre uma taxa parafiscal 
de promoção do vinho, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, assim como sobre as medidas 
financiadas pelo produto dessa imposição”.

(2) A Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia respondeu à Comissão por 
ofício de 14 de março de 2003. Em resposta às perguntas formuladas pelos serviços da Comissão por 
telecópias de 14 de maio e 22 de dezembro de 2003, foram enviadas informações complementares por 
ofícios de 4 de agosto e 2 de setembro de 2003 e de 24 de fevereiro e 15 de julho de 2004.

(3) Uma vez que foi dada execução ao dispositivo em causa desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados. Com efeito, as medidas 
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aplicadas por Portugal constituem novos auxílios, não notificados à Comissão e, por esse facto, ilegais, 
nos termos do artigo 1º, alínea f), do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de março 
de 1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93º do Tratado CE [3] (atual artigo 108.º do 
TFUE).

(4) Por ofício de 6 de dezembro de 2004 [C(2004) 4522], a Comissão notificou a Portugal a sua 
decisão de início do procedimento formal de exame previsto no artigo 108º, n.º 2, do TFUE relativa-
mente ao auxílio em causa. A decisão da Comissão de dar início ao procedimento foi publicada no 
Jornal Oficial das Comunidades Europeias [4].  - JO C 92 de 16.4.2005, p. 12.

Porém, anteriormente e relativamente a esta mesma queixa a Comissão havia já decidido o seguinte 
(AUXÍLIO ESTATAL — PORTUGAL

Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE 

 - JO C 92 de 16.4.2005, p. 12
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
— o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

— o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas 
de promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

— as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte, dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

(146) Tendo em conta as considerações expendidas, a Comissão convida Portugal, no âmbito do 
processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE, a apresentar, no prazo de um mês a contar da data 
da receção da presente, as suas observações e a prestar todas as informações úteis para a apreciação das 
medidas em causa, nomeadamente quanto à natureza não discriminatória do método de financiamento 
dos auxílios tratados na presente decisão e quanto ao caráter objetivo da campanha de publicidade 
desenvolvida nos mercados dos Estados -Membros e de países terceiros.

Em face dos factos provados nos autos, da legislação transcrita e da Decisão da Comissão, pode-
mos desde já retirar as seguintes conclusões:

1ª) A taxa de promoção prevista no DL n.º 119/97, de 15 de maio, engloba várias parcelas.
2ª) Dessas parcelas o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV 

enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal, bem 
como o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constituem um auxílio estatais 
para efeitos do Tratado CEE (hoje TFUE).

Deste modo, uma parte da taxa que financia estas atividades é legal, não ofendendo as normas do 
Tratado apontadas pela recorrente.

Porém, constituindo a taxa uma unidade, embora aquela parte não constitua auxílio, será que 
mesmo assim o Estado Português estava obrigado à notificação acima referida, porque a outra parte da 
taxa veio a ser considerado auxílio?

Esta questão foi desenvolvidamente tratada no Acórdão deste STA (e Secção) de 23 de abril pas-
sado, proferido no Processo n.º 29/13, onde ficou escrito, para além do mais, o seguinte:

“No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autorida-
des portuguesas, em 20 de janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que 
não constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de ser-
viços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do setor vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
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outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º

A única ação de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 
367,12 EUR, não constitui um auxílio.

Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na aceção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de dezembro de 2006.

Artigo 3º

1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (1), isto é, desde que Portugal 
respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam o reembolso 
de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados -Membros, 
entre 1997 e 31 de dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 (que 
procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 mediante 
recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das sétima e nona 
condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ - estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (2), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado 
aos auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação 
(…)”(Carta de 9/10/2012).
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6. O controlo dos auxílios não notificados
O artº. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente 

notificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão 
final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (3).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito direto na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente à 
Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda a 
ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (4).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os atos praticados durante o período da proibição 
contida no artº. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os actos inválidos»” (5). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acór-
dão de 1973 (6), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do Direito 
Comunitário, com vista a restabelecer o status quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (7).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final da 
Comissão (8). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição 
de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de fevereiro de 
2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição de 
auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adotado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos atos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe-lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efetivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excecionais.».(9)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objeto a restituição dos auxílios 
suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, como 
vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de 
promoção em causa durante o respetivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro 
lado, coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da autoliquidação em causa 
(relativa a setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar 
início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no artigo 6º do 
regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação 
de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (10), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (11), no caso concreto, por ilegalidade for-
mal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria que 
a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distinguir, por 
um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas ações de promoção e publicidade 
dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respetivo financiamento, 
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através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente da taxa cobrada 
aos operadores do setor vitivinícola e afeta, no essencial, ao financiamento da atividade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da autoliquidação, no valor 
de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de setembro de 2007, com 
fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio (12), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um ato legislativo não tiver tido lugar a sua notificação 
à Comissão ou se o ato legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha pronunciado 
de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência será a veri-
ficação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (13).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do artº. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de novembro de 1991 (14).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (15).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja seletiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afete o comércio entre os EM” (16).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (17), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não perceção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do setor desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afetação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (artº. 11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto de não 
existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, como vimos, 
em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. Por outro 
lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do setor e cujo objetivo essencial de 
criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não implica, à partida, 
um auxílio concedido direta ou indiretamente através de recursos do Estado e, por outro lado, serem 
imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos auxílios de Estado (18).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, a 
Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das atividades 
desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor 
vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um 
auxílio de Estado na aceção do agora artigo 107.º do TFUE.
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Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da República 
Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 
de dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afeta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afeta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais ações é que se poderia averiguar se seriam 
ou não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” (19) de tal medida envolver auxílios estatais (20), em termos de exigir 
a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente 
suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade 
da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o respetivo pro-
cedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do artº. 88º do TCE (ponto L das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da autoliquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside na 
particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor de 
ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas pelas 
vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não subiste 
qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da nulidade seria 
manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a receita da taxa afeta 
ao financiamento das atividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do seu orçamento e que a 
componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da atividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afetada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no artº. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da autoliquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de 
Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida”.
Porque a situação tratada no transcrito aresto é idêntica à dos presentes autos, sendo os mesmos os 

intervenientes e sendo as alegações e contra -alegações muito semelhantes, variando apenas o montante 
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e o período temporal da taxa  - nestes autos está em causa a taxa referente ao mês Abril de 2004 no 
montante de € 124.987,85  - a doutrina que dele resulta é inteiramente transponível para o caso dos autos.

Em face do que ficou dito, improcedem todas as conclusões das alegações e, em consequência, 
o recurso.

4 – DECISÃO:
Nestes termos e pelo exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida ficando 
prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE requerido pela recorrente.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 9 de Outubro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão.

(1) Segundo o disposto no artigo 7, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de março de 1999, «A 
Comissão pode acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível com o mer-
cado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante designada «decisão condicional» 
(cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64)

(2) O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os cri-
térios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três 
exercícios financeiros por empresa beneficiária.

(3) Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de março de 1999.
(4) Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, “O 

Papel dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da 
última frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE ?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., p. 56.

(5) Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.
(6) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.
(7) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.
(8) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de novembro de 1990, Processo C -354/90.
(9) Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.

(10) Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas de 
Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respetivo direito nacional, o que engloba o regime do procedimento 
administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis ao proce-
dimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou análogos 
meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A revogação 
de atos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, Revista do 
Ministério Público, Ano 33, outubro/dezembro, de 2012, pp. 33 ss.

(11) Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos arts. 281 e 282º 
da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos plasmados 
no art. 73º do CPTA.

(12) Segundo o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produ-
zidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respetivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, nº1, dispõe -se que “São objeto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.

(13) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.
(14) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do 

Advogado -Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de setembro de 1990, proc C -5/89.
(15) Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.
(16) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina Coim-

bra, 2012, p. 520.
(17) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., p. 714.
(18) Cfr. Acórdão de 20 de novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(19) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.
(20) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38. 

 Acórdão de 9 de Outubro de 2013.

Assunto:

Avaliação directa v. Avaliação indirecta. Vício putativo. Excesso de pronúncia.
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Sumário:

 I — Não se verifica excesso de pronúncia se esse vício imputado à sentença se refere a 
questão que foi suscitada pelo impugnante, ainda que com fundamentos diversos 
dos utilizados no respectivo conhecimento.

 II — Não pode julgar -se procedente um vício de um acto com base em meros conside-
randos teóricos desligados da realidade fáctica sub judice.

 III — Não permitindo a factualidade fixada na sentença averiguar da legalidade do 
recurso aos métodos directos na avaliação da matéria tributável, impõe -se a 
anulação oficiosa da sentença e o regresso dos autos à 1.ª instância, a fim de aí 
ser conhecida a questão, após o pertinente julgamento da matéria de facto.

Processo n.º 359/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da sentença proferida no processo de impugnação judicial com o n.º 367/
09.5BEPNF

1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “A……….., Lda.” (a seguir Impugnante ou Recorrida) impugnou 

judicialmente as liquidações adicionais de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) que lhe foram 
efectuadas relativamente aos anos de 2004, 2005 e 2006 na sequência de correcções à matéria tributável 
efectuadas na sequência de uma acção de inspecção, mediante a invocação de métodos indirectos e de 
métodos directos.

Pediu ao Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel a anulação dessas liquidações, 
invocando diversos fundamentos, dos quais por ora nos interessa considerar os que foram apreciados 
na sentença recorrida, a saber:

• a incompetência da entidade administrativa que tramitou e decidiu o pedido de revisão da matéria 
tributável fixada por métodos indirectos, por considerar que essa competência é do Chefe do Serviço 
de Finanças da Trofa e não do Director de Finanças do Porto;

• a ilegalidade da fixação da matéria tributável por métodos directos no que se refere às correcções 
efectuadas com base nas guias de transporte, que, porque não constam da contabilidade da Impugnante, 
apenas poderiam eventualmente autorizar a avaliação por métodos indirectos, mas nunca por métodos 
directos.

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel julgou a impugnação judicial proce-
dente. Para tanto,

(i) relativamente à parte em que as liquidações decorreram da fixação da matéria tributável por 
métodos indirectos, considerando que se verifica a «incompetência do Director Distrital de Finanças 
do Porto para condução do procedimento do pedido de revisão da matéria tributável» e que esse esse 
vício se repercute na decisão do procedimento e nas liquidações consequentes, decidiu que «a impug-
nação judicial tem de proceder e anular -se as liquidações impugnadas, na parte respeitante ao valor 
da matéria tributável fixada por métodos indirectos (art. 99.º, alínea b),do CPPT)» e que, assim, «fica 
prejudicado o conhecimento das restantes ilegalidades imputadas à liquidação decorrente da fixação 
da matéria tributável fixada por métodos indirectos (art. 660.º, n.º 2, do CPC)»;

(ii) relativamente à parte em que as liquidações decorreram das correcções da matéria tributável 
mediante a invocação de métodos directos (ditos aritméticos) e se referem ao imposto que a AT considerou 
devido com referência a guias de transporte que não têm correspondência em facturas, que localizou 
no âmbito do procedimento de inspecção, mas que não constam da contabilidade, a Juíza do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Penafiel considerou que houve ilegal recurso a tais métodos, uma vez que 
o fundamento que os determinou não legitima as correcções por métodos directos e, ao invés, apenas 
justificaria o recurso aos métodos indirectos, pelo que decidiu no sentido de que «procede quanto a esta 
questão a defesa da Impugnante» e, assim, «[f]ica prejudicado o conhecimento das restantes ilegalidades 
imputadas à liquidação decorrentes da fixação da matéria tributável por métodos directos relativos às 
vendas alegadamente tituladas por guias de transporte  - art. 660.º, n.º 2, do CPC».

1.3 A Fazenda Pública não se conformou com a sentença e dela interpôs recurso para o Tribunal 
Central Administrativo Norte, que foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito 
meramente devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
A. A interposição do presente recurso tem por base a não -aceitação da douta decisão proferida, 

no que concerne à decisão de julgar procedente a impugnação deduzida por considerar que se verifica:
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– “a incompetência do Director Distrital de Finanças para condução do procedimento do pedido 
de revisão da matéria tributável, a impugnação judicial tem de proceder e anular -se as liquidações im-
pugnadas, na parte respeitante ao valor da matéria tributável fixada por métodos indirectos (art. 99.º, 
alínea b), do CPPT)”.

– “A alegada emissão de guias de transporte, como documento, equivalente à factura, para titular 
vendas não declaradas (vendas não facturadas, vendas omitidas à contabilidade e não declaradas quer 
nas declarações de IRC, quer de IVA), não constitui fundamento legal para proceder às correcções téc-
nicas à matéria tributável esta correcção pressupunha a existência desses documentos na contabilidade 
da impugnante subjacente às liquidações impugnadas, para poder sustentar uma qualificação jurídica 
distinta da realizada pela impugnante. Todavia, resulta da fundamentação da decisão da inspecção 
tributária que esses documentos embora estivessem em poder da impugnante, não faziam parte da 
contabilidade das liquidações impugnadas (as vendas alegadamente tituladas pelas guias de transporte 
não faziam parte das vendas contabilizadas)”.

B. A impugnação apresentada visa o sujeito a anulação das liquidações adicionais de IVA, e res-
pectivos juros compensatórios dos exercícios de 2004, 2005 e 2006, no valor global de 777.858,81 €, 
invocando como fundamentos, em síntese, a incompetência da entidade que decidiu o pedido de revisão, 
a violação do direito de audição, a falta de fundamentação da decisão, a ilegalidade da avaliação indirecta 
da matéria tributável e a errónea quantificação da matéria tributável. Conclui pedindo a procedência 
da impugnação judicial e a anulação das liquidações adicionais de IVA e juros compensatórios dos 
exercícios de 2004, 2005 e 2006.

C. Sendo que as liquidações aqui postas em crise advêm da constatação da existência de Escalpeli-
zando [sic] as circunstâncias que motivaram as correcções efectuadas, embora doravante apenas estejam 
em causa as correcções de natureza meramente aritmética resultantes de imposição legal porquanto as 
correcções por métodos indirectos foram já [sic] de refutação supra da anulação decidida por alegada 
incompetência do Director Distrital de Finanças, haverá que apreciar a situação em globo.

D. A sociedade impugnante foi submetida a uma inspecção tributária com incidência em IVA e IRC 
dos exercícios de 2004, 2005 e 2006, que decorreu entre 5 de Setembro de 2007 e 6 de Maio de 2008.

E. No seguimento dessa acção inspectiva, foram efectuadas correcções ao rendimento tributável 
em sede daqueles tributos com recurso a correcções meramente técnicas e a métodos indirectos de 
avaliação da matéria tributável.

F. A inspecção tributária consultou os registos informáticos da sociedade impugnante e constatou 
que havia divergências entre as bases de dados.

G. Essas bases de dados continham os registos em valor e quantidade da totalidade dos movimentos 
de entradas e de saídas dos stocks bem como a totalidade das facturas, guias de transporte, encomen-
das, notas de débito e crédito, vendas a dinheiro, guias de remessa, orçamentos, facturas pró -forma e 
confirmações de encomendas, que tinham sido emitidas pela impugnante.

Esses documentos eram relativos a cada cliente.
H. A sociedade impugnante utilizava para esses registos as bases de dados com a denominação 

PRI0982005, com várias cópias de segurança, das quais foram destacadas duas com a denominação 
«0982005 Antes de Anulação dos Registos dos PXXX. BAR» e outra denominada RI0982004.

I. Assim, no período compreendido entre 1 de Janeiro de 2004 e 31 de Dezembro de 2006 a ins-
pecção tributária encontrou divergências nos documentos relativos a encomendas a clientes no valor 
global de 4.693.966,35 €.

J. Ao nível das guias de transporte esse valor foi de 767.757,86 €.
K. O procedimento utilizado nas vendas de mercadorias e produtos era o seguinte «encomenda 

de cliente – guia de remessa – factura» sendo certo que as vendas estavam reflectidas na contabilidade.
L. A inspecção tributária detectou que a sociedade impugnante alterava sistematicamente os registos 

contidos nas bases de dados com o intuito de dissimular os respectivos proveitos.
M. Essas alterações ocorreram em todos os registos de encomendas a clientes; guias de transporte, 

nas quais se constatou que tinham sido eliminados 72 documentos em 2004 e 682 nos exercícios de 
2005 e 2006;

N. A Inspecção Tributária constatou assim que nos exercícios de 2004, 2005 e 2006 ocorreram 
vendas de mercadorias e produtos que estavam titulados por guias de transporte precedidas de uma 
nota de encomenda, que intencionalmente foram eliminadas do sistema informático no intuito de as 
subtrair aos proveitos declarados e de não proceder à entrega do IVA liquidado.

O. Com o respeito devido que é muito, não pode a Fazenda Pública conformar -se com assim dou-
tamente decidido por entender que a sentença a quo incorreu em erro de julgamento quer no tocante a 
matéria de facto (insuficiência desta sem delimitação adequada dos factos relevantes para a solução quer 
em matéria de direito, uma vez que não efectuou correctamente a interpretação dos arts. 91.º n.º 1 da 
LGT, DL 398/98, DL 366/99 (e posteriores portarias que mantiveram no essencial a estrutura deste DL), 
art. 10.º do CPPT e art. 99.º, alínea b) do CPPT, art. 34.º n.º 1 alínea a) do CIRC e 135.º do CPA.

P. Assim, e seguindo a sistematização do Relatório do douto aresto proferido a quo haverá a referir:
A incompetência da entidade que decidiu o pedido de revisão da matéria tributável.
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Q. A competência para a orientação do procedimento de revisão, tendo em vista a harmonização do 
art. 91.º da LGT e do art. 10.º do CPPT, atendendo à interpretação que alguns autores (Diogo Leite de 
Campos, Benjamim Silva Rodrigues, Jorge Lopes de Sousa, Lei Geral Tributária, 3.ª edição, págs. 462 
e segs.), consideram que a competência para o procedimento de revisão da matéria colectável, a partir 
de 01.01.2000 passou a caber aos chefes de finanças, atenta a redacção dos n.ºs 2 e 3 do artigo 10.º do 
CPPT e do n.º 1 do artigo 91.º da LGT.

R. Na verdade, não esclarecendo este último artigo qual o órgão que deve considerar -se como 
órgão da administração tributária do domicílio do sujeito passivo, prevalece o primeiro artigo que atri-
bui competência para a globalidade dos procedimentos tributários, na falta de lei especial, aos órgãos 
periféricos locais do domicílio ou sede do contribuinte ou da situação dos bens ou da liquidação, apenas 
cabendo a competência aos órgãos regionais nos casos em que não existam aqueles órgãos locais.

S. É certo, que o artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro, diploma que aprovou a 
LGT, referindo -se às competências para o procedimento de revisão, previa que “Para efeitos de regime 
do processo de revisão da matéria tributável e até à reorganização da Direcção -Geral dos Impostos, são 
considerados órgãos da Administração Tributária do domicílio ou sede dos sujeitos passivos os directores 
distritais de finanças e os directores de finanças das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores”.

T. Contudo, o Decreto -Lei n.º 366/99, de 18 de Setembro, que procedeu à reestruturação da 
Direcção -Geral dos Impostos, não esclareceu qual o órgão que deve considerar -se como órgão da 
administração tributária do domicílio do sujeito passivo, para efeitos do n.º 1 do artigo 91.º da LGT. 
Assim, tendo cessado a vigência do referido artigo 4.º, sem que no Decreto -Lei n.º 366/99, de 18 de 
Setembro, haja norma equivalente, prevalece a competência para a globalidade dos procedimentos 
tributários, na falta de lei especial, nos órgãos periféricos locais do domicílio ou sede do contribuinte 
ou da situação dos bens ou da liquidação.

U. Por tal facto, é entendimento da administração fiscal que este não seria o espírito do legislador, 
mas não obstante não concordarmos que o artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 398/98, cessou a sua vigência 
com a entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 366/99, de 18 de Setembro, uma vez que não houve qualquer 
revogação tácita, porque a havê -la esta teria sido expressa, como ocorreu com outras normas,

V. E também por este motivo não se nos afigura que tal facto tenha determinado a mudança de 
órgão competente para a apreciação do pedido de revisão da matéria tributável previsto no artigo 91.º 
da LGT.

W. Assim, o artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro, é uma disposição transitória, 
que mantinha, na linha da legislação anterior à LGT, a competência da fixação da matéria tributável 
por métodos indirectos nas estruturas intermédias da Administração Tributária, ou seja, no caso da 
Administração Fiscal, nas Direcções Distritais de Finanças.

X. A transitoriedade da norma visava prevenir que, numa eventual reestruturação deixassem de 
existir estas estruturas intermédias, caso em que a competência aqui prevista deveria ser atribuída a 
outro órgão.

Y. Ora, no Decreto -Lei n.º 366/99, de 18 de Setembro, estas estruturas intermédias não foram 
eliminadas, mantendo -se sob a denominação de Direcções de Finanças. Assim, não obstante a reestru-
turação, as direcções de finanças sucederam às anteriores direcções distritais de finanças, pelo que estas 
actualmente continuam a ser os órgãos da administração tributária do domicílio ou sede dos sujeitos 
passivos, para efeitos do processo de revisão da matéria tributável consagrado na LGT.

Z. Tal conclusão extrai -se não do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro, mas 
das normas do Decreto -Lei n.º 366/99, de 18 de Setembro, que consagram a referida sucessão de com-
petências no âmbito da reorganização da DCCI a que procederam, nomeadamente dos artigos 11.º a 15.º 
deste diploma legal, bem como do n.º 2 do artigo 90.º do CIVA, 59.º do CIRC, n.º 1 do artigo 39.º do 
CIRS e n.º 6 do artigo 92.º da LGT, que também estabelecem a competência para a fixação da matéria 
colectável no director de finanças.

AA. De referir que, o anterior artigo 84.º do CIVA, actual artigo 90.º, foi adaptado pelo Decreto-
-Lei n.º 472/99 de 8 de Novembro, ao conteúdo da LGT, em ordem à harmonização da competência 
dos directores de finanças na fixação da matéria tributável por métodos indirectos em sede de IRS, 
IRC e IVA.

BB. Deste modo, sendo aqueles os órgãos competentes para fixar a matéria colectável devem, 
igualmente ser os órgãos competentes para receber o pedido de revisão da matéria tributável, bem como 
nos termos do n.º 6 do artigo 92.º da LGT, serão também os órgãos competentes para resolver, “(...) de 
acordo com o seu prudente juízo, tendo em conta as posições de ambos os peritos”, na falta de acordo 
entre o perito da administração tributária e o perito do contribuinte.

CC. Atento o supra exposto, é nossa opinião que, a competência para receber o pedido de revisão 
da matéria tributável fixada por métodos indirectos, se mantém na direcção de finanças enquanto órgão 
intermédio da administração tributária, que sucedeu à direcção distrital de finanças.
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DD. De referir ainda que o próprio texto da lei refere o “órgão da administração tributária da área 
do seu domicílio fiscal”; ora esta expressão só por si abarca ambos os serviços periféricos – locais 
e regionais; e isto porque quer uns quer outros têm competências no âmbito da inspecção tributária.

EE. O acto de fixação do lucro tributável, constante da Nota de Fixação, foi praticado nos termos 
e para os efeitos do art. 54.º do Código do IRC, verificando -se que a decisão foi proferida no uso de 
poderes subdelegados pelo Director de Finanças Adjunto, a que no mesmo se faz referência expressa, 
não se verificando, contrariamente ao alegado, a prática de qualquer ilegalidade.

FF. E ainda que por mera hipótese académica se considerasse existir a falta de competência para a 
condução do procedimento do pedido de revisão, no que não se concede esta apenas configuraria uma 
mera preterição de formalidade, e sempre seria de considerar -se uma mera irregularidade, sem qualquer 
influência ao nível da validade dos actos tributários de liquidação, por não se verificar incompetência 
do órgão decisor, nem afectando de nenhum modo os direitos e garantias do contribuinte.

GG. No que toca ao enquadramento das comissões de revisão, enquanto tais, sempre se entendeu 
que as mesmas não se integram na orgânica da Administração Tributária. Aliás, nas palavras de Diogo 
Freitas do Amaral, in Conceito e Natureza do Recurso Hierárquico, “Entende -se, na verdade, que a 
colegialidade é incompatível com a subordinação hierárquica”.

HH. Por isso, as decisões emanadas da Comissão de Revisão só podem ser submetidas a es-
crutínio judicial, quer com fundamento em preterição de formalidades essenciais, quer por razões de 
substância.

II. Assim, a confirmação de legalidade incide apenas sobre as formalidades legais praticadas, 
relativas a questões marginais, sob pena de vício de usurpação de poderes.

JJ. Entre as formalidades legais previstas poderão enquadrar -se, nomeadamente, a regular convo-
cação da Comissão, a legitimidade dos seus membros, a deficiência de fundamentação da decisão do 
Presidente da Comissão de Revisão ou o respeito pelas competências atribuídas à própria Comissão.

KK. Não pode a Fazenda conformar -se com as consequências que a douta sentença retira de tal 
interpretação, que ao considerar -se existir seria não configuraria uma formalidade essencial, uma vez 
que nem sequer recai sobre a decisão proferida pela Comissão que não foi objecto de apreciação da 
legalidade, e conclui que uma eventual irregularidade procedimental acarretaria uma anulação das 
liquidações ora impugnadas.

LL. Ora, o conceito de formalidade essencial, embora não estando positivado, decorreria, no 
presente caso, da inexistência de acto de confirmação da legalidade, e não é esse o circunstancialismo 
verificado.

MM. O acto de confirmação da legalidade da decisão tomada pelo órgão decisor e, portanto, a 
formalidade essencial decorrente do n.º 6 do art. 92.º do CPT foi cumprida, facto pelo qual nos distan-
ciamos das considerações constantes da douta sentença.

NN. Considera a Fazenda que o acto de confirmação da legalidade existiu, isto é, que o Senhor 
Director Distrital de Finanças, através de delegado legalmente constituído, aferiu do cumprimento das 
formalidades legais inerentes à conclusão emergente da reunião da Comissão de Revisão.

OO. Assim, deve considerar -se que a existir erro este apenas constituiria uma mera preterição de 
formalidade não essencial, visto caber no conceito elaborado por Marcello Caetano (in Manual de Direito 
Administrativo, 10.ª edição, vol. 1, página 469), segundo o qual devem considerar -se não essenciais 
“as formalidades preteridas ou irregularmente praticadas quando, apesar da omissão ou irregularidade, 
se tenha verificado o facto que elas se destinavam a preparar ou alcançado o objectivo específico que 
mediante elas se visava produzir”.

Por último,
PP. Considerando que, no fundo, aqui se discute a problemática da interpretação dos actos ad-

ministrativos, assumem pertinência as considerações tecidas por Mário Esteves Oliveira, Pedro Costa 
Gonçalves e J. Pacheco Amorim, in Código do Procedimento Administrativo, comentado, Vol. II, em 
anotação ao art. 135.º do CPA, que afirmam que “o absurdo de uma interpretação cingida à letra da 
lei – quando confrontamos o interesse da estabilidade do acto com os interesses que, por exemplo, ou-
tras normas procedimentais menores e meramente burocráticas do procedimento administrativo visam 
proteger – é tal, que não custa vaticinar que, pelo menos nos casos mais nítidos, a jurisprudência e a 
doutrina chamados a interpretar e aplicar o Código não deixarão de retirar força invalidante à inobser-
vância de normas destas. Como sempre fizeram, mesmo na omissão de lei que o permitisse.”

Nestes termos,
QQ. Pelo que não poderá conformar -se a FP com a anulação relativa às correcções relativas ao 

valor da matéria tributável fixada por métodos indirectos assim decidida pelo tribunal a quo.
Por outro lado,
RR. Com a ressalva do devido respeito, que é muito, não pode a FP conformar -se com o assim 

doutamente decidido, nem com as premissas em que se baseou a douta sentença recorrida, por consi-
derar ter havido erro de julgamento EM MATÉRIA DE DIREITO.
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SS. Com efeito, não obstante não constituir fundamento da presente impugnação, o M.º Juiz do 
tribunal “a quo” conheceu da ilegalidade, e decidiu julgar procedente a impugnação deduzida, por 
considerar que se verifica:

– “a incompetência do Director Distrital de Finanças para condução do procedimento do pedido 
de revisão da matéria tributável, a impugnação judicial tem de proceder e anular -se as liquidações im-
pugnadas, na parte respeitante ao valor da matéria tributável fixada por métodos indirectos (art. 99.º, 
alínea b), do CPPT)”.

TT. Vício este que, sublinhámos, não foi oportunamente invocado na P.I. pela impugnante – antes 
tendo sido abordado, como bem se refere na sentença – à incompetência da entidade que decidiu o 
pedido de revisão (cf. n.º 1 do art. 108.º do CPPT).

UU. Ora, salvo o devido respeito, que é muito, entendemos que a decisão proferida extravasa os 
limites legais definidos, cometendo excesso de pronúncia.

VV. De facto, como vem sustentando a jurisprudência do STA “a pronúncia pelo Tribunal de 
questões que não pode conhecer, implica nulidade por excesso de pronúncia (art. 125.º do CPPT e 668.
º, n.º 1, alínea d), 2.ª parte, do CPC)”.

WW. Continua aquele Douto Acórdão referindo que “Os limites aos poderes de cognição do tri-
bunal são definidos na segunda parte do n.º 2 do art. 660.º do CPC, de que se infere que o Tribunal só 
pode conhecer de questões suscitadas pelas partes e questões de conhecimento oficioso.” 3 [3 Acórdão 
do STA, proferido no processo n.º 0416/06, de 04 -11 -2009]

XX. Na mesma esteira vai o Acórdão proferido pelo STA no proc. n.º 01021/09, de 18 -11 -2009, 
ao referir, sumariamente que 4 [4 Neste sentido veja -se ainda o Acórdão do STA proferido no processo 
n.º 0416/06, de 04 -11 -2009]:

“I – Por força da regra de proibição de conhecimento extra petição, o juiz não pode ocupar -se 
senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento 
oficioso de outras, sob pena de nulidade da sentença nos termos previstos tanto no art. 668.º n.º 1 
alínea d) do CPC como no art. 125.º, n.º 1 do CPPT.”

YY. Salvo o devido respeito e salvo melhor opinião, de entre as questões de “conhecimento ofi-
cioso”, de que são exemplo as previstas no artigo 175.º do CPPT ou no artigo 494.º do CPC, não se 
integra a ilegalidade da reversão, apontada pelo tribunal “a quo”.

ZZ. No entanto, e como Doutamente se escreve no Acórdão do STJ, proferido no proc. n.º 04B036, 
de 19 -02 -2004, que “Podem suscitar -se dificuldades em fixar o exacto conteúdo das questões a resolver 
que devem ser apreciadas pelo juiz na decisão.

AAA. Existe, porém, acentuado consenso no entendimento de que “não devem confundir -se 
questões a decidir com considerações, argumentos, motivos, razões ou juízos de valor produzidos pelas 
partes: a estes não tem o tribunal que dar resposta especificada ou individualizada, mas apenas aos que 
directamente contendam com a substanciação da causa de pedir e do pedido”

Destarte,
BBB. Ocorre nulidade da sentença por excesso de pronúncia, em virtude de o M.º Juiz ter conhecido 

de questão que não é de conhecimento oficioso ou que tenha sido suscitada pelas partes, designadamente 
quanto à inexistência de incompetência do Director Distrital de Finanças quer para a decisão quer para 
condução do procedimento do pedido de revisão da matéria tributável, nos termos do disposto no n.º 1 
do art. 91.º da LGT,... e do n.º 1 do art. 668.º e n.º 2 do artigo 660.º, ambos do CPC,

CCC. Consubstanciando erro de julgamento em matéria de DIREITO.
A ilegalidade das correcções de natureza meramente aritmética das vendas tituladas por guias 

de transporte.
DDD. No que se refere aos acréscimos aos resultados líquidos dos exercícios de 2004,2005 e 

2006, nos valores de, respectivamente, € 767 757,86, € 561 893,23 e € 1 517 391,10 relativos às ven-
das omitidas à contabilidade e à tributação, tituladas por guias de transporte, precedidas de notas de 
encomenda, eliminadas do sistema informático e para as quais não foram emitidas as correspondentes 
facturas, vem a impugnante alegar que tais correcções deveriam ser inseridas na avaliação indirecta 
efectuada, porquanto:

• para a equiparação de guias de transporte a facturas é necessária a existência de norma legal que 
o preveja expressamente, o que não existe no nosso ordenamento jurídico;

• os dados que ressaltam das bases de dados em causa não são minimamente fiáveis nem fidedig-
nos, como descreve nos artigos 151.º e seguintes da pi.

EEE. Por outro lado, vem, de imediato, tentar demonstrar que as guias de transporte, afinal, têm 
associada a correspondente factura.

FFF. Sem prejuízo de acabar por concluir que do “... pequeno trabalho de análise contabilística efec-
tuado (...) resultam 68 (...) situações de supostas guias de transportes não declaradas como vendas C…”,

GGG. Da análise efectuada ao sistema informático mencionada no ponto II.3.2 do RIT verificou-
-se que o SP embora não tenha emitido facturas procedeu à emissão de Guias de Transporte como 
documentos equivalentes para a titulação da venda de bens nos termos dos artigos 28.º e 35.º do mesmo 
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diploma, durante os exercícios de 2004, 2005 e 2006, no montante global de 2.847.042,22 €, procedendo 
à liquidação do imposto devido nas referidas Guias de Transporte, no montante global de 578.901,66 €, 
em conformidade com o disposto no artigo 7.º do CIVA, não tendo no entanto mencionado nem a base 
tributável nem esse imposto nas declarações periódicas enviadas nos termos do artigo 40.º do CIVA 
ou procedido à consequente entrega do referido imposto nos Cofres do Estado de harmonia com o 
preceituado no artigo 26.º do código atrás citado.

HHH. Para cálculo do custo das vendas totais dos exercícios de 2004, 2005 e 2006 aceitou -se o 
valor declarado pelo sujeito passivo dado o custo das vendas omitidas já ter sido expurgado do valor 
do Stock declarado através da movimentação dos documentos tipo “SS”, conforme ficou comprovado 
no ponto IV.2 do RIT.

III. Para o cálculo do lucro tributável dos exercícios de 2004, 2005 e 2006 corrigiu -se os valores 
das vendas conforme mencionado no ponto anterior e aceitaram -se os restantes custos, com excepção 
dos corrigidos no ponto III.1 do RIT, declarados pelo S.P. nas declarações de rendimento.

JJJ. Primordialmente não pode deixar de se referir que a IT validou de facto o custo das vendas 
declarado e contabilizado, o que não validou foi as quantidades facturadas/vendidas e correspectiva-
mente o valor das vendas declarado.

KKK. Por outro lado, ao contrário do defendido pela impugnante, as guias de transporte devem 
fazer parte da contabilidade, ainda mais por terem sido tratados como “documentos equivalentes”, do 
que é prova neles ter sido liquidado IVA.

LLL. De qualquer modo tal não inibiria o contribuinte de emitir a respectiva factura nos termos 
legais;

MMM. Os documentos “existem” na contabilidade, por isso é que com base neles foi efectuada 
a correcção talvez outra situação se tratasse se tivessem sido relevados na rubrica de “Proveitos” por 
pretenderem ser tratados como documentos equivalentes, pois embora não seja o procedimento con-
tabilisticamente mais correcto, mais correcta seria a contabilidade no que respeita ao espelhamento da 
situação real da empresa.

NNN. Diga -se, a este propósito, que apesar de não terem sido colocados em crise os valores con-
tabilizados e declarados das existências finais dos exercícios, conforme Inventários elaborados pela 
empresa, verifica -se pela sua análise que o conteúdo destes não é coerente com a informação disponi-
bilizada pelos ficheiros de gestão de stocks. Situação esta a que não deve ser estranha a movimentação 
operada nos ficheiros através de documentos do tipo Acertos de Inventário Positivos (AIP) e Acertos 
de Inventário Negativos (AIN).

OOO. Pela sua relevância, salienta -se o caso do inventário final do exercício de 2006 que compa-
rativamente aos ficheiros de stock, BD_actual e BD_seg, arrola muito menores quantidades de Bobine, 
de aproximadamente 155.000 Kg, e, portanto, potencialmente muito menor valor de existências. Valor 
que se tivesse sido presente, faria com que o custo das vendas a considerar fosse inferior ao declarado 
pela empresa.

PPP. Foi convicção da AT que a grande maioria dos movimentos ocorridos nos ficheiros de stocks, 
nas bases de dados BD actual, Seg -2004 e BD seg, decorrem de registos ponderados e que se justificam 
na óptica da empresa, o não propriamente a acertos por omissões de registos ou por falta de emissão 
do qualquer documento, visto que o(s) operador(es) das bases de dados utilizarão o sistema, como bem 
se entenderá, com base em suporte documental.

QQQ. Por outro, porque em sede de comissão de revisão não se comprovou que os registos em 
questão correspondam no que o sujeito passivo vem alegar em sede do pedido formulado nesta sede.

RRR. Tanto mais, porque tendo sido questionado o perito do contribuinte para a impossibilidade 
da empresa apresentar, para análise, os suportes de todos os movimentos que invocam não corresponder 
a compras e vendas, os documentos dos ditos acertos de entrada de stock (AGE), de acertos de saída 
de stock (ACS), de entrada de stock (ES), saídas de stock (SS), saídas de stock para transformação 
(SST), saídas de stock para transformação (ST1), saídas de stock para transformação (ES2), entradas 
de stock de transformação (EST), bem como os documentos de acertos de inventários negativos (AIN) 
e acertos de inventário positivos (ATP), o certo é que não se mostrou receptivo à exibição dos aludidos 
documentos.

SSS. No tocante às quebras, relembra -se que a sua expressão não pode deixar de estar reflectida 
nas bases de dados, na decorrência do movimento de saídas/entradas de stocks para e de transformação.

TTT. Quanto ao controlo global de compras/vendas/stocks, o da desconsideração do stock final de 
2006, a impetrante coloca apenas um dos lados do problema, o de que os stocks finais inviabilizariam 
que as compras e existências iniciais seriam suficientes para fazer face às quantidades vendidas descritas 
nas facturas, vendas a dinheiro, guias de transporte e restantes movimentos do tipo (SS).

UUU. Em relação à avaliação indirecta segundo o art. 81.º da LGT, a matéria colectável é ava-
liada ou calculada segundo os critérios próprios da cada tributo só podendo a administração tributária 
proceder a avaliação indirecta nos casos e condições previstas na lei.
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VVV. Nos termos do art. 31.º da LGT, são obrigações acessórias dos sujeitos passivos as que visam 
possibilitar o apuramento da obrigação de imposto, nomeadamente, a apresentação de declarações, a 
exibição de documentos fiscalmente relevantes, incluindo a contabilidade ou escrita, e a prestação de 
informações.

WWW. O procedimento de liquidação instaura -se precisamente com essa declaração ou, na sua 
falta, com base em todos os elementos de que a administração fiscal disponha – art. 59.º do CPPT.

XXX. Acompanhamos pois a mais recente jurisprudência publicada sobre a matéria.
«Para que os custos sejam aceites para efeitos fiscais é necessário que se comprovem com 

documentos emitidos nos termos legais e que sejam indispensáveis para a realização dos proveitos, 
implicando a falta de qualquer destes requisitos a sua não consideração e o seu adicionamento ao 
resultado contabilístico» (Ac. do TCAS de 10/02/2009, recurso 02469/08)

«Para os custos poderem ser considerados, para além de se comprovar a sua efectiva existência, 
impõe -se igualmente comprovar a sua indispensabilidade e o nexo causal com os ganhos sujeitos a 
imposto» (Ac. do STA de 13/02/2008, recurso 0798/07)

«A aferição da indispensabilidade de determinadas despesas “ocorridas, nos termos do art. 23.º 
n.º 1 do CIRC, para relevarem como custos fiscais, reporta -se a uma ponderação entre aquelas e a ac-
tividade concretamente exercida do contribuinte.» (Ac. do TCAS de 6/10/2009, processo 03022/09)

YYY. Pelo exposto, porque se considera que a sociedade impugnante não demonstrou a existência 
dos serviços constantes das facturas, que a administração tributária desconsiderou, mostra -se adequada 
a correcção ao lucro tributável efectuada pela administração tributária.

ZZZ. Quanto à avaliação indirecta que, como se sabe, é subsidiária da avaliação directa e é feita 
com base «em indícios, presunções e outros elementos de que a administração fiscal disponha».

AAAA. A sociedade impugnante não demonstrou igualmente que existiu erro na quantificação 
que tinha sido apurada.

BBBB. A administração tributária justificou e fundamentou exaustivamente no relatório de ins-
pecção as correcções efectuadas.

CCCC. A administração tributária fundamentou devidamente a decisão e cumpriu o direito de 
participação antes da decisão.

DDDD. Justificam -se assim as correcções efectuadas em sede do IRC relativo aos exercícios de 
2004, 2005 e 2006.

EEEE. Entende -se pois que se devem manter as liquidações de IRC ora impugnadas.
FFFF. Em conclusão, sendo a avaliação indirecta de aplicação meramente subsidiária, e subsis-

tindo aqui em análise as correcções meramente aritméticas por imperativo legal, nada há a apontar as 
referidas correcções, sendo, portanto, estas de manter.

GGGG. Pelo que andou bem a Administração Tributária na liquidação efectuada.
HHHH. Não se verificando a ilegalidade sentenciada, a douta sentença padece de erro de julga-

mento no âmbito da valoração da prova produzida e na aplicação do direito, por violação ao disposto 
no arts. 91.º n.º 1 e 92.º n.º 6 da LGT, DL 398/98, DL 366/99 (e posteriores portarias que mantiveram 
no essencial a estrutura deste DL), art. 10.º do CPPT e art. 99.º, alínea b) do CPPT, art. 125.º do CPPT, 
7.º, 26.º, 28.º, 35.º e 87.º do CIVA, e 668.º, n.º 1, alínea d), 2.ª parte, do CPC, devendo considerar -se 
válidos os actos tributários de liquidação e, como tal, manterem -se na ordem jurídico -tributária.

Nestes termos,
Deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando -se a douta sentença recorrida, com 

as legais consequências».
1.5 A Recorrida contra alegou, pugnando pela manutenção da sentença, tendo formulado conclu-

sões do seguinte teor:
«1.ª O presente recurso versa apenas sobre matéria de direito, e não sobre a matéria de facto, 

pelo que o Tribunal competente para o conhecer é o Supremo Tribunal Administrativo.
2.ª A direcção de finanças não é a entidade competente para conduzir o procedimento de revisão 

da matéria tributável, não sendo, em face do disposto nos artigos 61.º/n.º 4 e 19.º/ n.º 1 da LGT, órgão 
da administração tributária do domicílio fiscal do sujeito passivo.

3.ª A Impugnante e ora Recorrida invocou este vício, pelo que não houve excesso de pronúncia 
por parte do Mmo. Juiz [do Tribunal]“a quo”.

4.ª As guias de transporte não estavam na contabilidade da Recorrida, pelo que ao servir -se das 
mesmas para propor correcções deveria a Administração Fiscal lançar não de métodos indirectos e 
não correcções técnicas.

5.ª A Administração Fiscal incorre em contradição insanável quando invoca factos que afastam 
a aplicação da contabilidade – por deixar de ser credível – e ao mesmo tempo faz correcções a essa 
mesma contabilidade com base em documentos externos.

6.ª Qualquer recurso tem por objecto a decisão recorrida, não se podendo discutir factos que não 
foram apreciados pela 1.ª instância.

Termos em que deve o recurso interposto improceder, mantendo -se a douta sentença recorrida».
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1.6 O Tribunal Central Administrativo Norte declarou -se incompetente em razão da hierarquia 
para conhecer do recurso e declarou como tribunal competente este Supremo Tribunal Administrativo, 
ao qual o processo foi remetido, a requerimento da Recorrente.

1.7 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Pú-
blico e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que o recurso não merece provimento, 
com a seguinte fundamentação:

«Além do mais, alega a recorrente que a sentença recorrida sofre do vício formal de nulidade 
por excesso [(1)] de pronúncia. (alíneas UU, VV e BBB das conclusões).

O Tribunal não pode ocupar -se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe 
permitir o conhecimento oficioso de outras (artigo 660.º/2 do CPC).

Ora, ao contrário do que sustenta, a recorrida na sua PI, além de invocar a incompetência do 
DF para a decisão do procedimento de revisão da matéria colectável, invoca, simultaneamente, a 
incompetência de tal órgão para a condução [(2)] do procedimento, pelo que não ocorre a arguida 
nulidade da sentença por excesso de pronúncia.

Quanto à alegada incompetência da DF para a condução do procedimento de revisão da matéria 
colectável, com a devida vénia, subscrevemos, por inteiro, a posição do MP junto do TCAN, que consta 
de fls. 1352 a 1354 e que aqui se dá por reproduzida.

Assim, a nosso ver, não ocorre o alegado vício de incompetência do DF para conduzir o proce-
dimento de revisão da matéria tributável.

No que concerne às correcções atinentes às pretensas vendas tituladas por guias de transporte, 
com a sentença recorrida, pensamos que a razão está do lado da recorrida.

De facto, a Administração Tributária considerou as guias de transporte como documento equi-
valente a factura, uma vez que presumiu que titulavam operações de venda não declaradas.

Ora, essa actuação por banda da Administração Fiscal não consubstancia uma simples correc-
ção aritmética, mas traduz antes a utilização de métodos indirectos para determinação da matéria 
colectável.

Como é sabido o rendimento real é apurado através da contabilidade.
Todavia, no caso de impossibilidade de comprovação e quantificação directa e exacta dos elemen-

tos indispensáveis à correcta determinação da matéria tributável procede -se à sua avaliação indirecta 
(artigo 87.º/1/a) da LGT).

Tal impossibilidade pode resultar, nomeadamente, de inexistência ou insuficiência de elementos 
de contabilidade ou declaração, falta ou atraso de escrituração dos livros e registos ou irregularidades 
na sua organização ou execução quando não supridas no prazo legal. (artigo 88.º/ a) da LGT).

Ora a AT, através da análise do sistema informático verificou a existência de guias de transporte 
sem emissão da correspondente factura das quais constava a liquidação de IVA, não tendo sido men-
cionada a base tributável nem o IVA nas declarações periódicas enviadas nos termos do artigo 40.º 
do CIVA.

Perante essa constatação considerou que se tratava de documentos equivalentes a facturas e 
presumiu que titulavam operações de venda não declaradas.

Ora, esta conduta consubstancia a utilização de métodos indirectos na determinação da matéria 
tributável e não uma correcção técnica.

De facto, a AT perante as referidas guias de transporte, sem apoio legal, equipara -as a docu-
mento equivalente a facturas por delas constar alegada liquidação de IVA e daí presume que titulam 
operações de venda não declaradas.

De um facto conhecido, a existência de guias de remessa, a AT tira ilações para firmar um facto 
desconhecido, operações de venda não declaradas (artigo 349.º do CC).

Portanto, salvo melhor juízo, a AT utilizou presunções para a determinação da matéria tributável.
Ora, tendo a AT utilizado métodos indirectos na determinação da matéria tributável impunha -se 

que respeitasse as normas relativas ao respectivo procedimento, nomeadamente, dando à recorrida a 
possibilidade de pedir a revisão da matéria tributável, nos termos do disposto no artigo 91.º da LGT, 
o que não foi feito.

Assim sendo, nesta parte, o recurso não merece provimento.
Nos termos dos artigos 726.º e 715.º/2 devem os autos baixar à 1.ª instância para, serem apre-

ciados os restantes vícios e cujo conhecimento havia ficado prejudicado, uma vez que alguns destes 
vícios (ligados à questão do erro na quantificação) não podem ser apreciados neste STA, uma vez que 
se toma necessária ampliação da matéria de facto para o efeito.

Termos em que deve ser dado provimento parcial ao presente recurso jurisdicional, na parte res-
peitante à determinação da matéria tributável por métodos indirectos, baixando os autos à 1.ª instância 
para os efeitos atrás referidos».

1.8 As questões que cumpre apreciar e decidir são as de saber se a sentença recorrida
(i) enferma de nulidade por excesso de pronúncia, na medida em que conheceu da incompetência 

do Director de Finanças para “condução do procedimento do pedido de revisão da matéria tributável”, 
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vício que a Recorrente sustenta que, porque não foi invocado na petição inicial (onde, na sua tese, 
apenas foi suscitada essa questão relativamente à decisão final daquele procedimento), não podia ter 
sido apreciado na sentença (cfr. conclusões RR a BBB); na negativa, se

(ii) fez correcto julgamento quanto a essa questão, ou seja, se essa competência era do Director 
Distrital de Finanças do Porto, que foi quem presidiu àquele procedimento (de revisão da matéria tri-
butável fixada por métodos indirectos), ou do Chefe do Serviço de Finanças da Trofa, como decidiu a 
Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel e sustenta a Recorrida (cfr. conclusões Q a QQ); 
em qualquer caso, se

(iii) fez correcto julgamento quando considerou que a AT, em face das guias de transporte que lo-
calizou nas instalações (no sistema informático) da ora Recorrida quando do procedimento de inspecção 
e às quais não correspondem facturas, não podia proceder à fixação da matéria tributável (e do imposto 
em falta) por métodos directos, sendo que eventuais correcção só poderiam ser feitas por recurso aos 
métodos indirectos (cfr. conclusões DDD a MMM); caso alguma ou ambas as questões ditas em ii) e 
iii) sejam respondidas negativamente,

(iv) se é possível conhecer das demais questões suscitadas na petição inicial e que a sentença 
recorrida considerou prejudicadas.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida efectuou o julgamento da matéria de facto nos termos que reproduzimos de 

seguida ipsis verbis:
«I. Factos provados com relevância para a decisão dos autos:
O tribunal julgou provada a matéria de facto relevante para a decisão da causa com base na 

análise critica e conjugada dos documentos juntos aos autos e ao processo administrativo e dos factos 
alegados pelas partes que não foram impugnados – art. 74.º da Lei Geral Tributária (LGT), também 
corroborados pelos documentos juntos aos autos – arts. 76.º, n.º 1, da LGT e 362.º e seguintes do 
Código Civil (CC)

1.º - À data dos factos a Impugnante era uma sociedade por quotas com sede na Zona ….., ……., 
………., ………., Trofa, que alterou para Rua …….., Zona …….., ………, …… (….. …….), Trofa, 
área do Serviço de Finanças da Trofa e tinha como objecto o comércio por grosso de aço inoxidá-
vel – cfr. doc. 1.

2.º - Pelo ofício n.º 61301/0507, de 19/7/2007, a Impugnante foi notificada pelos Serviços de Ins-
pecção Tributária (SIT) da Direcção de Finanças do Porto (DFP) de que iria ser objecto de uma acção 
de inspecção, a abranger os exercícios de 2004, 2005 e 2006, em sede de IRC e IVA – cfr.doc.2.

3.º - Em 5.09.2007 deu -se início ao procedimento de inspecção externa – cfr. doc. 3.
4.º - Através do ofício n.º 35736/0507, de 9.05.2008, remetido pelos SIT da DFP, a ora Impugnante 

foi notificada, nos termos do art. 60.º da LGT e do art. 60.º do Regime Complementar do Procedimento 
de Inspecção Tributária (RCPIT), para exercer o seu direito de audição sobre o Projecto de Relatório 
de Inspecção Tributária (PRIT) – doc. 5.

5.º - Neste projecto foram propostas várias correcções com recurso a métodos indirectos e mera-
mente aritméticas resultantes de imposição legal, em sede de IRC, IVA e Imposto do Selo, relativamente 
aos exercícios de 2004, 2005 e 2006, nos termos aí previstos – doc. 5.

6.º - No mapa resumo do PRIT foram propostas as correcções à matéria tributável de natureza 
meramente aritmética nos valores 870.040,20 euros, 561.893,26 euros e 1.517.391,10 euros, para os 
exercícios de 2004, 2005 e 2006, respectivamente.

7.º - No PRIT constam as correcções de natureza meramente aritmética à matéria tributável pela 
constituição de provisões que não são fiscalmente dedutíveis no valor de 102.282,34 euros, 69.787,84 
euros e 44.358,24 euros, nos exercícios de 2004, 2005 e 2006, respectivamente, e por vendas omitidas, 
tituladas por guias de transporte, no valor de 767.757,86 euros, 581.8932 euros e 1.517.391,10 euros, 
nos exercícios de 2004, 2005 e 2006, respectivamente.

8.º - A Impugnante não exerceu o direito de audição.
9.º - Pelo ofício n.º 43499/0507 de 11/6/2008, remetido pelos SIT da DFP, a impugnante foi noti-

ficada, nos termos do artigo 77.º da LGT e do artigo 62.º do RCPIT, do RIT (doc.6).
10.º - Nesta notificação a Impugnante foi informada que “Poderá V. Ex.a solicitar a revisão da 

matéria tributável ou do imposto, fixado por métodos indirectos, numa única petição devidamente 
fundamentada, dirigida ao Director de finanças da área do seu domicílio fiscal, a apresentar no prazo 
de 30 dias a contar da data da assinatura do aviso de recepção que acompanha a notificação, com a 
indicação do perito que o representa e, eventualmente, o pedido de nomeação de Perito independente, 
nos termos do artigo 91.º da LGT”.

11.º - Por entender que o RIT não estava fundamentado, a Impugnante apresentou, ao abrigo do 
art. 37.º do CPPT, um requerimento a solicitar o esclarecimento das questões suscitadas no requerimento 
de fls. 583 a 587, cujo teor aqui se dá por reproduzido.
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12.º - Como o RIT continha correcções à matéria tributável por métodos indirectos, em 10/7/2008, 
a ora Impugnante apresentou junto da Direcção de Finanças do Porto pedido de revisão da matéria 
colectável, nos termos do art. 91.º da LGT.

13.º - Pelo ofício n.º 54976/0507, de 30/7/2008, a ora Impugnante foi notificada da resposta ao 
seu requerimento do art. 37.º do CPPT – doc. 9.

14.º - Porque a Impugnante considerava que a resposta dos SIT da DFP ao seu requerimento do 
art. 37.º do CPPT não se encontrava completa, em 25/8/2008 a Impugnante voltou a apresentar novo 
requerimento, no qual solicitava um complemento do esclarecimento que lhe havia sido dado anterior-
mente, cujo teor consta de fls. 657 e 658 dos autos.

15.º - Em 29/8/2008, a Impugnante apresentou um segundo pedido de revisão da matéria colec-
tável, ao abrigo do art. 91.º da LGT, tendo presente a correcção ao RIT efectuada pelos SIT – fls. 659 
dos autos.

16.º - Através do ofício n.º 64474/0507, de 17/9/2008, a Impugnante foi notificada pelos SIT da 
resposta ao seu segundo requerimento do art. 37.º do CPPT.

17.º - Por igual motivo, em 15/10/2008 a Impugnante apresentou um terceiro pedido de revisão 
da matéria colectável ao abrigo do art. 91.º da LGT, por estar na posse de mais informações – doc. 13.

18.º - Os pedidos de revisão da matéria tributável estão dirigidos ao Sr. Director de Finanças do Porto.
19.º - Não houve acordo entre o perito da administração tributária e o contribuinte no âmbito do 

procedimento de revisão da matéria tributável – doc. 14.
20.º - O pedido de revisão da matéria tributável foi indeferido por decisão proferida pela Directora 

de Finanças Adjunta, por delegação do Director de Finanças do Porto, publicada no Diário da República 
n.º 163, 2 Série, de 25/8/2008, por falta de acordo dos peritos – doc. 14.

21.º - A decisão de indeferimento do pedido de revisão da matéria tributável foi notificada à Im-
pugnante através do ofício n.º 83031/0208, de 20/11/2008 – doc.14.

22.º - A administração fiscal procedeu a correcções de natureza meramente aritmética à matéria 
tributável, por da análise efectuada aos documentos contabilísticos da Impugnante ter verificado a 
constituição de provisões para cobertura do risco de cobrança de notas de débito emitidas relativas a 
juros e encargos de conta de clientes, que não foram acrescidas ao resultado para efeitos de determi-
nação do lucro tributável.

23.º - A fundamentação destas correcções consta de fls. 88 a 103 do RIT, apenso aos autos, cujo 
teor aqui se dá por reproduzido.

24.º - A inspecção tributária fundamentou estas correcções nos seguintes termos: doc. de fls. 90 
do RIT.

“III.3 – Da análise efectuada ao sistema informático mencionada no ponto 11.3.2 verificou -se que 
o SP embora não tenha emitido facturas procedeu à emissão de Guias de Transporte como documentos 
equivalentes para a titulação da venda de bens nos termos dos artigos 28.º e 35.º do mesmo diploma, 
durante os exercícios de 2004, 2005 e 2006, no montante global de 2.847.042,22 euros, procedendo à 
liquidação do imposto devido nas referidas Guias de Transporte, no montante global de 578.901,66 
euros, em conformidade com o disposto no artigo 7.º do CIVA, não tendo no entanto mencionado nem 
a base tributável nem esse imposto nas declarações periódicas enviadas nos termos do artigo 40.º do 
CIVA ou procedido à subsequente entrega do referido imposto nos cofres do Estado de harmonia com 
o preceituado no artigo 26.º do Código atrás citado, conforme quadro resumo (Anexo 6): (...)”.

25.º - Ao relatório de inspecção tributária foi anexado o documento denominado Anexo 6, onde 
estão discriminadas as guias de transporte – cfr. doc. de fls. 238 a 241 do RIT apenso aos autos.

26.º - A análise efectuada pelos Serviços de Inspecção Tributária ao sistema informático da ora 
Impugnante está descrita a fls. 79 a 88 do RIT, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.

II. Não há matéria de facto não provada relevante para a decisão da causa.
Os restantes factos alegados não foram julgados provados ou não provados, por constituírem 

considerações pessoais ou conclusões de facto ou de direito e por não terem relevância para a decisão 
da causa».

2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
A AT, na sequência de uma visita de fiscalização à sociedade ora Recorrida, entendeu efectuar 

diversas correcções em sede de IVA dos anos de 2004, 2005 e 2006, sendo umas por métodos indirectos 
e outras por métodos directos, o que originou diversas liquidações de imposto e de juros compensatórios.

A Impugnante impugnou essas liquidações com diversos fundamentos. Sem preocupação de 
sermos exaustivos, detectámos

• a incompetência da entidade administrativa que tramitou e decidiu o pedido de revisão da matéria 
tributável fixada por métodos indirectos, por considerar que essa competência é do Chefe do Serviço 
de Finanças da Trofa e não do Director de Finanças do Porto;
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• ilegalidade da fixação da matéria tributável por métodos directos no que se refere às correcções 
efectuadas com base nas guias de transporte,

(i) porque não existe norma legal que faça equivaler as guias de transporte a facturas,
(ii) porque todas as referidas guias de transporte deram origem a facturas, pelo que não houve 

qualquer venda à margem da contabilidade, o que significa que a AT liquidou imposto sobre operações 
que já haviam sido tributadas,

(iii) porque essas guias não constam da contabilidade da Impugnante, apenas poderiam eventual-
mente autorizar a avaliação por métodos indirectos, mas nunca por métodos directos;

• violação do direito ao procedimento de revisão da matéria colectável, que lhe ficou vedado em 
virtude do uso ilegal dos métodos directos, quando o procedimento adequado para a correcção da ma-
téria tributável e do imposto declarados, se a AT considerava que a contabilidade não era merecedora 
de credibilidade, seria o da avaliação por métodos indirectos;

• ilegalidade do recurso aos métodos indirectos e erro e excesso na quantificação da matéria 
tributável;

• violação dos princípios da legalidade, da justiça, da boa fé e da verdade material.
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, relativamente à parte em que as liquida-

ções decorreram da fixação da matéria tributável por métodos indirectos, considerando que se verifica a 
«incompetência do Director Distrital de Finanças do Porto para condução do procedimento do pedido 
de revisão da matéria tributável» e que esse esse vício se repercute na decisão do procedimento e nas 
liquidações consequentes, decidiu que «a impugnação judicial tem de proceder e anular -se as liqui-
dações impugnadas, na parte respeitante ao valor da matéria tributável fixada por métodos indirectos 
(art. 99.º, alínea b),do CPPT)» e que, assim, «fica prejudicado o conhecimento das restantes ilegalida-
des imputadas à liquidação decorrente da fixação da matéria tributável fixada por métodos indirectos 
(art. 660.º, n.º 2, do CPC)»; relativamente à parte em que as liquidações decorreram das correcções 
da matéria tributável efectuadas mediante a invocação de métodos directos, a Juíza do Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Penafiel considerou que houve indevida utilização da avaliação directa, uma vez 
que o fundamento invocado para a suportar não a legitima e, ao invés, apenas justificaria o recurso aos 
métodos indirectos, pelo que (em face dessa violação de lei) decidiu pela procedência da impugnação 
judicial também nessa parte e, assim, que «[f]ica prejudicado o conhecimento das restantes ilegalidades 
imputadas à liquidação decorrentes da fixação da matéria tributável por métodos directos relativos às 
vendas alegadamente tituladas por guias de transporte  - art. 660.º, n.º 2, do CPC».

A Fazenda Pública insurge -se contra essa sentença.
Desde logo, considera que a sentença incorreu em nulidade por excesso de pronúncia, uma vez 

que, a seu ver, a Impugnante apenas tinha suscitado a questão da incompetência do Director Distrital 
de Finanças para decidir, e já não para “conduzir”, o procedimento de revisão.

Sem prejuízo, considerou que foi feito errado julgamento dessa questão, uma vez que o Director 
Distrital de Finanças é competente para «conduzir e instruir» o procedimento de revisão da matéria 
tributável fixada por métodos indirectos.

Discorda também do julgamento no que respeita às correcções que a AT efectuou ao abrigo de 
métodos directos. Em síntese, sustenta, contrariamente ao que entendeu a Juíza do Tribunal a quo, que 
essas correcções não consubstanciam presunção alguma, a exigir a utilização dos métodos indirectos e, 
consequentemente, a determinar a possibilidade de a Contribuinte aceder ao procedimento de revisão 
da matéria tributável.

Daí as questões a apreciar e decidir serem as que deixámos enunciadas em 1.9.
2.2.2 DA NULIDADE POR EXCESSO DE PRONÚNCIA
Considera a Recorrente que a sentença recorrida incorreu em nulidade por excesso de pronúncia 

ao apreciar e decidir a questão da incompetência do Director Distrital de Finanças do Porto para «con-
duzir e instruir» o procedimento de revisão da matéria tributável fixada por métodos indirectos, uma 
vez que tal questão não foi suscitada na petição inicial. A seu ver, a questão suscitada pela Impugnante 
na petição inicial relativamente à competência daquela autoridade administrativa foi apenas quanto 
à decisão do procedimento e já não quanto à competência para “conduzir e instruir” o procedimento.

Como é sabido, impõe -se que haja uma correspondência entre o que é pedido e o que é pronun-
ciado, devendo o juiz pronunciar -se sobre tudo o que for pedido e só sobre o que for pedido. Só em 
casos excepcionais previstos na lei processual ou na lei substantiva pode o juiz apreciar oficiosamente 
questão que não foi suscitada pelas partes.

Nos termos do art. 125.º, n.º 1, do CPPT, ocorre nulidade da sentença quando o juiz se pronunciar 
sobre questões de que não deva conhecer (3). Esta nulidade está conexionada com a segunda parte do 
n.º 2 do art. 660.º do Código de Processo Civil (CPC), na redacção em vigor à data, em que se estabelece 
que o juiz não pode ocupar -se senão de questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou 
impuser o conhecimento oficioso de outras. Com esta norma pretendeu o legislador proibir o juiz de 
se ocupar de questões que não tenham sido suscitadas pelas partes, com excepção daquelas que a lei 
lhe permitir ou impuser o seu conhecimento oficioso.
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Ao contrário do que sustenta a Recorrente, na petição inicial, além de ter sido invocada a in-
competência do Director Distrital de Finanças para a decisão do procedimento de revisão da matéria 
colectável, foi também invocada a incompetência dessa autoridade administrativa para a “condução” do 
procedimento (cfr. itens 33.º e 50.º da petição inicial), como bem salientaram a Recorrida e o Procurador-
-Geral adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo.

Aliás, «[o] que se proíbe, naquele art. 660.º, n.º 2, do CPC é que se conheça de «questões» não 
suscitadas. Não se deve confundir «questões» com «argumentos». Quanto a argumentos o tribunal não 
está limitado pelos invocados pelas partes, podendo utilizar os que entender, para apreciar questões 
que tenham sido suscitadas» (4).

Ora, o vício invocado pela Impugnante foi o da incompetência do Director Distrital de Finan-
ças do Porto em razão da hierarquia para o procedimento de revisão da matéria tributável. Assim, na 
medida em que a sentença conheceu desse vício, não releva que o haja, eventualmente, feito sob um 
enquadramento diverso do que lhe foi dado na petição inicial.

Voltando a citar JORGE LOPES DE SOUSA, «O que o tribunal não poderá fazer, por força da 
regra da identidade entre causa de pedir e causa de julgar é anular um acto por vício diferente daquele 
que foi invocado pelo impugnante (por exemplo, se o impugnante invocou apenas o vício de falta de 
fundamentação, não pode o tribunal anular o acto por violação do direito de audição prévia ou por 
violação de uma regra de incidência tributária), a não ser que se trate de vícios de conhecimento 
oficioso» (5).

Ora, no caso sub judice a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel conheceu do vício 
de incompetência do Director Distrital de Finanças do Porto para o procedimento de revisão da matéria 
tributável sob uma dupla perspectiva: a competência para a decisão e a competência para a «instrução 
e condução». Assim, porque conheceu de vício que foi arguido pela Impugnante, nunca se verificaria 
a nulidade por excesso de pronúncia, ainda que a Juíza do Tribunal a quo tivesse entendido fazê -lo sob 
uma perspectiva diferente daquela sob a qual a questão foi suscitada, o que nem sequer foi o caso.

Poderá, eventualmente, ter feito errado julgamento da questão (o que se apreciará no ponto se-
guinte), mas não pode afirmar -se que tenha incorrido em excesso de pronúncia.

Improcede, pois, a arguida nulidade da sentença.
2.2.3 DA COMPETÊNCIA PARA “CONDUZIR E INSTRUIR” O PROCEDIMENTO DE RE-

VISÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL
Como deixámos já dito, a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, cindindo a questão 

da competência para “conduzir” e para decidir o procedimento de revisão da matéria tributável, entendeu 
que a Impugnante não tinha razão quanto à questão da competência para a decisão, que considerou 
ser do Director Distrital de Finanças do Porto, mas tinha razão quanto à questão da competência para 
conduzir esse procedimento, que seria, já não daquele Director, mas do Chefe do Serviço de Finanças 
da Trofa.

Quanto à competência do Director de Finanças, o recurso restringe -se a esta última decisão, ou 
seja, à questão de saber se o mesmo tem competência para «conduzir e instruir» o procedimento de 
revisão previsto no art. 91.º e segs. da Lei Geral Tributária (LGT).

Recordemos, em síntese, a argumentação da sentença recorrida:
«A instrução e condução do pedido de revisão da matéria tributável é agora uma tarefa cometida 

pela lei ao Serviço de Finanças da área do domicílio fiscal do contribuinte, nos termos dos artigos 91.º, 
n.º 1, da LGT, 38.º, alínea c), da Portaria 257/2005 e 31.º, n.º 1, alínea c), da Portaria 348/2007.

A DGI sofreu uma nova reorganização aprovada pelo DL 81/2007, de 29 de Março e pela Por-
taria 348/2007, de 30 de Março, que no essencial manteve a estrutura criada pelo DL 366/99 e pela 
Portaria 257/2005, pelo que a competência para a instrução e condução do procedimento de pedido 
de revisão da matéria tributável mantém -se no Chefe do Serviço de Finanças enquanto órgão perifé-
rico local (arts. 1.º, n.º 2 e 11.º do DL 81/2007 e 28.º, a contrario, e 31.º, n.º 1, alínea c), da Portaria 
348/2007).

Pelo que o Director de Finanças do Porto não tinha competência para conduzir e instruir o 
procedimento do pedido de revisão da matéria tributável da Impugnante.

O órgão competente para conduzir e instruir o procedimento do pedido de revisão da matéria 
tributável era o Chefe do Serviço de Finanças da Trofa (Diogo Leite de Campos, Benjamim Silva Ro-
drigues e Jorge Lopes de Sousa, Lei Geral Tributária, Comentada e Anotada, 3.ª edição, Setembro de 
2003, Vislis Editores, págs. 35, 36 e 462)».

Com fundamento nestes considerandos, entendeu a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Penafiel que o procedimento de revisão enferma de vício que, consequencialmente, determina a anu-
lação da respectiva decisão e das liquidações impugnadas na parte em que tiveram origem na fixação 
da matéria tributável por métodos indirectos.

Salvo o devido respeito, não podemos concordar.
Antes do mais, é de realçar que na sentença recorrida não encontramos a mínima alusão a que o 

procedimento de revisão tenha sido “conduzido e instruído” pelo Director de Finanças do Porto. Na 
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verdade, vista a matéria de facto dada como assente, não vislumbramos que tenha sido praticado por 
essa entidade administrativa qualquer acto de “condução ou instrução” do procedimento de revisão; 
o único acto que consta do probatório como tendo sido praticado pelo Director de Finanças do Porto, 
rectius pela Directora de Finanças Adjunta mediante delegação do Director de Finanças do Porto, é a 
decisão do procedimento de revisão (cfr. facto provado sob o n.º 20). Mas, relativamente a essa decisão, 
motivada pela falta de acordo dos peritos (cfr. facto provado sob o n.º 19 e n.º 6 do art. 92.º da LGT), a 
sentença decidiu pela competência do Director de Finanças do Porto e, nessa parte, transitou em julgado.

Ou seja, a nosso ver, a questão da incompetência do Director de Finanças para “conduzir e ins-
truir” o procedimento de revisão, decidida pela Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, 
não constitui sequer uma verdadeira questão, pois carece em absoluto de substrato fáctico: não está 
provado nem foi alegado facto algum do qual, ainda que remotamente, se possa inferir que o Director 
de Finanças do Porto praticou no procedimento qualquer acto que possa ser qualificado como de “con-
dução ou instrução” do procedimento (6).

Assim, ainda que se conceda que o Tribunal a quo não incorreu em excesso de pronúncia, nos 
termos que ficaram expostos no ponto anterior, a verdade é que os considerandos que expendeu sobre 
a competência para “conduzir e instruir” o procedimento de revisão – certos ou errados, não interessa 
agora apurar – não assumem relevância alguma sobre a situação de facto tal qual ela vem configurada. 
Para que a pudessem assumir seria necessário que estivesse demonstrado, e não está, que o Director 
de Finanças do Porto, de algum modo, “conduziu e instruiu” o procedimento.

Trata -se, pois, e sempre salvo o devido respeito, de um vício putativo que nunca poderia determinar 
a anulação (consequencial) da liquidação.

O Tribunal a quo, na medida em que decidiu em sentido contrário, incorreu em erro de julgamento, 
motivo por que a sentença não pode ser confirmada nesse segmento.

Cumpriria, pois, na sequência da revogação da sentença nessa parte, conhecer dos demais vícios 
assacados pela Impugnante às liquidações na parte em que tiveram origem na determinação da matéria 
tributável (e do imposto) por métodos indirectos e que a sentença deu expressamente como prejudica-
dos em face da solução que deu à questão da competência para “conduzir e instruir” o procedimento 
de revisão. Assim o determina o disposto no art. 715.º, n.º 2, do CPC (7) (hoje, art. 665.º, n.º 2), norma 
que é aplicável ao recurso de revista interposto para o Supremo Tribunal Administrativo por força do 
disposto nos arts. 749.º e 762.º, n.º 1 (estes revogados pelo Decreto -Lei n.º 303/2007, de 24 de Agosto, 
mas que se mantêm aplicáveis ao recurso em processo tributário), e do preceituado no artigo 726.º 
(hoje, 679.º), todos do CPC.

No entanto, como bem salientou o Procurador -Geral Adjunto no seu parecer, a ausência de jul-
gamento da pertinente matéria de facto, tendo presente que este Supremo Tribunal Administrativo, 
enquanto tribunal ad quem dos recursos interpostos das decisões proferidas pelos tribunais tributários 
não tem competência em matéria de facto [cfr. art. 26.º, n.º 1, alínea b), do Estatuto dos Tribunais Admi-
nistrativos e Fiscais (8)], impede esse conhecimento em substituição. Impõe -se, pois, atento o disposto 
nos arts. 729.º e 730.º do CPC (hoje, arts. 682.º e 683.º), ordenar que os autos regressem à 1ª instância, 
a fim de aí, após julgamento da matéria de facto pertinente, se conhecer desses fundamentos, se a tal 
nada mais obstar.

2.2.3 DA NATUREZA DAS CORRECÇÕES EFECTUADAS À MATÉRIA TRIBUTÁVEL E 
IMPOSTO DECLARADOS EM CONSEQUÊNCIA DA DESCOBERTA DE GUIAS DE TRANSPORTE 
(NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE) E A QUE NÃO CORRESPONDEM FACTURAS

A sentença recorrida considerou também que as liquidações enfermam de ilegalidade na parte 
em que decorrem das correcções da matéria tributável mediante a invocação de métodos directos, pois 
o fundamento que determinou o recurso a esse método de avaliação não legitima as correcções por 
métodos directos e, ao invés, apenas justificaria o recurso aos métodos indirectos, pelo que decidiu no 
sentido de que «procede quanto a esta questão a defesa da Impugnante» e, assim, «[f]ica prejudicado 
o conhecimento das restantes ilegalidades imputadas à liquidação decorrentes da fixação da matéria 
tributável por métodos directos relativos às vendas alegadamente tituladas por guias de transporte - 
art. 660.º, n.º 2, do CPC».

Ou seja, a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel aderiu à alegação da Impugnante, 
de que a AT, em face das guias de transporte que considerou titularem operações reais e não terem 
correspondência em facturas nem terem sido levadas à contabilidade, não podia proceder a correcções 
por métodos directos, mas apenas por métodos indirectos, uma vez que está a presumir a existência de 
operações e, consequentemente, de imposto omitido.

Salvo o devido respeito, também aqui não podemos acompanhar a sentença.
Não porque possamos afirmar categoricamente que está legitimada a conduta da AT, mas antes 

porque, a nosso ver, a deficiente fixação da matéria de facto também não permite afirmar que não o 
está. Senão vejamos:

Em regra, a tributação das empresas faz -se com base nas declarações apresentadas à AT e com 
base na contabilidade; aquelas, desde que apresentadas nos termos da lei, e esta, desde que organizada 
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de acordo com a legislação comercial e fiscal, gozam da presunção de veracidade (cfr. art. 75.º, n.º 1, 
da LGT)

Porém, essa presunção não opera quando as declarações ou a contabilidade deixarem se ser me-
recedoras de credibilidade, designadamente por «revelarem omissões, erro, inexactidões ou indícios 
fundados de que não reflectem ou impeçam o conhecimento da matéria tributável real do sujeito pas-
sivo» [cfr. art. 75.º, n.º 2, alínea a), da LGT].

Nesse caso, a AT, desde que não lhe seja possível proceder à quantificação directa e exacta da 
matéria tributável, devendo externar os fundamentos dessa impossibilidade, fica autorizada a socorrer-
-se da avaliação por métodos indirectos (cfr. arts. 85.º, n.º 1, 87.º, n.º 1, alínea b), e 77.º, n.º 4, todos 
da LGT).

Mas nem a AT nem o sujeito passivo podem optar pela tributação indiciária, sendo que o apura-
mento da matéria tributável, mesmo quando as declarações e a contabilidade do sujeito passivo não 
mereçam credibilidade, deve ser feito, sempre que possível, com recurso a métodos directos de avaliação, 
isto é, pela determinação da matéria colectável através de elementos que permitam a «comprovação 
e quantificação directa e exacta da matéria tributável», e só pode haver recurso a métodos indirectos 
quando aquele apuramento directo se mostre de todo inviável.

Ou seja, a opção por um qualquer dos métodos em detrimento do outro não depende de um critério 
discricionário da AT e, ao invés, qualquer deles constitui um seu poder vinculado, na estrita medida do 
necessário ao evitar da evasão fiscal por parte dos contribuintes faltosos.

Ao que aqui e agora nos importa considerar, a AT encontra -se vinculada ao recurso a métodos 
directos quando, apesar da violação dos deveres de declaração ou de cooperação do sujeito passivo, 
se encontre em condições de apurar directa e exactamente a matéria tributável e, ao invés, se e na 
medida em que tal apuramento se venha a revelar inviável, não pode, então, deixar de lançar mão da 
metodologia presuntiva.

A sentença, aderindo à tese da Impugnante, afirmou que a situação sub judice exige necessaria-
mente o recurso aos métodos indirectos na avaliação da matéria tributável. Isto, porque considera que 
a AT presume a existência de operações (vendas) omitidas à contabilidade.

Por seu turno, a AT sustenta que detectou nas instalações da Contribuinte diversas guias de trans-
porte de mercadorias nas quais foi liquidado IVA e a que não correspondem facturas.

Ou seja, a ser como afirma a AT, i.e, se foram emitidas guias de transporte em que foi liquidado IVA 
e a que não correspondem facturas, poderão estar justificadas as correcções por métodos directos.

Na verdade, nesse caso, as correcções não terão origem em quaisquer operações presumidas, mas 
apenas no facto de a Impugnante ter liquidado IVA que não entregou nos cofres do Estado. Note -se que 
a mera liquidação do imposto (por força da sua natureza), independentemente de lhe corresponderem 
ou não operações reais, determina a obrigatoriedade da sua entrega ao Estado.

Na verdade, o art. 2.º, n.º 1, alínea c), do Código do IVA (CIVA) dispõe que «[s]ão sujeitos pas-
sivos do imposto [….] as pessoas singulares ou colectivas que, em factura ou documento equivalente, 
mencionem indevidamente IVA».

Ou seja, a simples menção do IVA em tais documentos, mesmo que porventura descabida, por 
não haver lugar ao mesmo, origina obrigação de imposto. Esta obrigação, como tem vindo a afirmar 
este Supremo Tribunal Administrativo (9), deriva tanto do carácter rígido e formalista do IVA como do 
facto de o sujeito passivo destinatário da factura ter o direito de dedução respectivo.

Note -se que, atenta a mecânica do imposto, cada factura ou documento equivalente com menção 
de imposto constitui «um cheque sobre o tesouro, pois atribui ao destinatário que seja sujeito passivo 
o direito de deduzir o IVA nela contido. Por isso, [...] a simples menção do IVA em factura (mesmo 
que porventura descabida, por não haver lugar a imposto naquele caso, por qualquer razão) origine 
obrigação de pagar, independentemente da qualidade do emissor, isto é, seja ele ou não um sujeito 
passivo. Tornar -se -á, pelo simples facto da menção, um “devedor de imposto”. Só assim se consegue 
que ao direito à dedução, que a factura atribui ao destinatário sujeito passivo, corresponda sempre 
uma obrigação de pagar. Assim se assegura o funcionamento regular do sistema de pagamentos frac-
cionados» (10).

Quer isto dizer que, se a ora Recorrida liquidou IVA nas guias de transporte, a menção do imposto 
atribuiu aos destinatários o direito de deduzir com base nela o IVA. O legislador comina com a obri-
gação de entregar o imposto a simples menção do IVA, cujo emissor se torna “devedor do imposto”, 
pois só assim se consegue, como refere XAVIER DE BASTO, «que ao direito à dedução, que a factura 
atribui ao destinatário sujeito passivo, corresponda uma obrigação de pagar”, com vista a assegurar 
“o funcionamento regular do sistema de pagamentos fraccionados”».

Tendo presente o que vimos de dizer, logo verificamos que a matéria de facto que foi dada como 
assente não permite um juízo seguro quanto à legalidade do recurso aos métodos directos para a fixação 
da matéria tributável.
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Na verdade, a sentença recorrida omitiu por completo o julgamento da matéria de facto necessária 
para decidir a questão, não se pronunciando, designadamente, sobre a menção do IVA nas guias de 
transporte em causa e se às mesmas correspondem ou não facturas.

Ou seja, não foi fixada factualidade alguma em ordem a apreciar a questão analisada e decidida, 
que, se bem interpretamos a sentença – cuja fundamentação, salvo o devido respeito, é escassa e pouco 
perceptível –, foi no sentido de, pura e simplesmente, considerar que houve presunção de vendas.

Impunha -se, designadamente, que ficasse estabelecida com rigor a factualidade pertinente para 
a caracterização formal das guias de transporte em causa e para estabelecer a sua correspondência, ou 
não, com as facturas emitidas pela ora Recorrida. Por outro lado, em face da alegação aduzida pela 
Impugnante na petição inicial, surge também como relevante, ainda que instrumentalmente, o estabe-
lecimento da factualidade subjacente à emissão das referidas guias de transporte.

Nada disso foi feito na sentença recorrida. Ora, como ficou dito no acórdão de 29 de Maio 2002 
desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo (11), citando ALBERTO 
DOS REIS (12), «“uma decisão sem fundamentos equivale a uma conclusão sem premissas; é uma peça 
sem base”; comprometendo a sua validade por carecer, então, de um elemento essencial, quer porque 
cabe ao juiz demonstrar que a solução dada ao pleito é emanação correcta da vontade da lei, quer 
porque as partes, e sobretudo a vencida, “tem o direito de saber porque razão lhe foi desfavorável a 
sentença; e tem mesmo necessidade de o saber, quando a sentença admita recurso, para poder impugnar 
o fundamento ou fundamentos perante o Tribunal Superior”; carecendo este “também de conhecer as 
razões determinantes da decisão, para as poder apreciar no julgamento do recurso».

Assim, em face da incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo nesta sede em matéria 
de facto, impõe -se a anulação oficiosa da sentença ao abrigo do disposto nos arts. 729.º, n.º 3, e 730.º, 
n.ºs 1 e 2, do CPC (hoje, arts. 682.º e 683.º).

Há, pois, que reconhecer a nulidade da sentença por falta de fundamentação de facto, motivo por 
que se impõe a sua anulação e o regresso dos autos ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, 
a fim de que este proceda ao necessário julgamento da matéria de facto, determinando os factos que 
julga provados, em ordem à solução de direito.

É nesse sentido que tem vindo a decidir este Supremo Tribunal Administrativo em situações 
idênticas (13) e que decidiremos também no presente recurso.

2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Não se verifica excesso de pronúncia se esse vício imputado à sentença se refere a questão 

que foi suscitada pelo impugnante, ainda que com fundamentos diversos dos utilizados no respectivo 
conhecimento.

II  - Não pode julgar -se procedente um vício de um acto com base em meros considerandos teóricos 
desligados da realidade fáctica sub judice.

III  - Não permitindo a factualidade fixada na sentença averiguar da legalidade do recurso aos 
métodos directos na avaliação da matéria tributável, impõe -se a anulação oficiosa da sentença e o re-
gresso dos autos à 1.ª instância, a fim de aí ser conhecida a questão, após o pertinente julgamento da 
matéria de facto.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, anular a sentença recorrida e ordenar que os autos regressem à 1.ª 
instância a fim de, depois de fixada a factualidade pertinente, prosseguirem os autos.

Sem custas.
Lisboa, 9 de Outubro de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Valente Torrão — Casimiro 

Gonçalves.

(1) Permitimo -nos corrigir o manifesto lapso de escrita: escreveu -se omissão onde se queria dizer excesso.
(2) Permitimo -nos corrigir o manifesto lapso de escrita: escreveu -se decisão onde se queria dizer condução.
(3) Nulidade também prevista na alínea d) do art. 668.º, n.º 1, do CPC.
(4) JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, Áreas Editora, 

6.ª edição, II volume, anotação 12 ao art. 125.º, pág. 366.
(5) Ibidem.
(6) Note -se, a latere, que a lei refere expressamente que «o procedimento é conduzido pelo perito da administração 

tributária» (cfr. n.º 2 do art. 92.º da LGT).
(7) «Se o tribunal recorrido tiver deixado de conhecer certas questões, designadamente por as considerar prejudicadas 

pela solução dada ao litígio, a Relação, se entender que a apelação procede e nada obsta à apreciação daquelas, delas conhe-
cerá no mesmo acórdão em que revogar a decisão recorrida, sempre que disponha dos elementos necessários».

(8) «Compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo conhecer: […] b) Dos recursos 
interpostos de decisões dos tribunais tributários com exclusivo fundamento em matéria de direito; […]».

(9) Vide, entre outros e por mais recente, o seguinte acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

 - de 26 de Setembro de 2012, proferido no processo n.º 555/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível 
em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/6e5ec3d8d26cbe9580257a9300358188?OpenDocument.



3888

(10) XAVIER DE BASTO, A harmonização Fiscal na CEE, Ciência e Técnica Fiscal, n.º 362, pág. 44.
(11) Proferido no processo com o n.º 228/02 e publicado no Apêndice ao Diário da República de 12 de Novembro 

de 2003 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2002/32320.pdf), págs. 85 a 88, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a974e1d33e382b3080256bd10039427d?OpenDocument.

(12) Código de Processo Civil Anotado, volume V, pág. 139.
(13) Vide, entre outros e por mais recentes, os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo:
 - de 12 de Janeiro de 2011, proferido no processo com o n.º 638/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 

11 de Agosto de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32210.pdf), págs. 22 a 24, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/14ea05a2531e3c418025781d004440de?OpenDocument;
 - de 26 de Janeiro de 2011, proferido no processo com o n.º 595/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 

11 de Agosto de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32210.pdf), págs. 147 a 149, também disponível http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/403ad7adb35850038025782a004e1564?OpenDocument;

 - de 10 de Março de 2011, proferido no processo com o n.º 716/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 11 
de Agosto de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32210.pdf), págs. 408 a 411, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d0ee4061993740bb80257855005358cb?OpenDocument. 

 Acórdão de 9 de Outubro de 2013.

Assunto:

Tarifa de ligação de esgotos. Reclamação prévia. Inconstitucionalidade.

Sumário:

 I — A impugnação da tarifa de ligação de esgotos exigida pelos Serviços Municipa-
lizados carece de reclamação prévia para o órgão que efectuou a liquidação nos 
termos do n.º 5 do artigo 16.º do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais 
(RGTAL).

 II — A norma referida não é inconstitucional uma vez que não cria obstáculo que di-
ficulte ou prejudique, sem fundamento e de forma desproporcionada, o direito de 
acesso dos particulares aos tribunais.

Processo n.º 452/13 -30.
Recorrente: A…, SA.
Recorrido: Município de Oeiras.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1  - RELATÓRIO
A…………, S.A. deduziu impugnação judicial da liquidação e cobrança da tarifa de ligação de 

esgotos exigida pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora.
Por sentença de 18 de Outubro de 2012, o TAF de Sintra rejeitou liminarmente a impugnação por 

entender verificar -se a questão prévia de inimpugnabilidade do acto de liquidação por não ter havido 
reclamação prévia para o órgão que efectuou a liquidação. Reagiu a ora recorrente A…………, S.A, 
interpondo o presente recurso cujas alegações integram as seguintes conclusões:

I.) A sentença ora em crise rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pela aqui Apelante, 
considerando que “a impugnação judicial do acto de liquidação das taxas cobrados pelas autarquias 
locais depende de prévia dedução de reclamação perante o órgão que efectuou aquela liquidação”, nos 
termos do artigo 16º nºs 1 a 5 do RGTAL;

II.) Ao contrário do sufragado na sentença referida, a aqui Apelante entende, com o devido 
respeito que é muito, que o acto de liquidação impugnado constitui um acto impugnável, sindicável 
judicialmente;

III.) Efectivamente, a função do contencioso administrativo e fiscal é essencialmente subjectiva, 
consagrando a CRP aos administrados a tutela jurisdicional efectiva dos seus direitos ou interesses 
legalmente protegidos, incluindo, nomeadamente, o reconhecimento desses direitos ou interesses, a 
impugnação de quaisquer actos administrativos que os lesem, independentemente da sua forma, a de-
terminação da prática de actos administrativos legalmente devidos e a adopção de medidas cautelares 
adequadas”  - cfr. artigo 268.º n.º 4 da CRP;
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IV.) Nesta conformidade, o critério para determinar a impugnabilidade de qualquer acto é a res-
pectiva susceptibilidade de produzir efeitos afectando direitos e interesses legalmente protegidos dos 
administrados;

V.) Sendo certo que, o acto objecto da impugnação apresentada afecta direitos e interesses legal-
mente protegidos da aqui Apelante, porquanto determina o pagamento da quantia liquidada (9.286,06 €), 
no prazo de 30 dias a contar da respectiva notificação;

VI.) O artigo 16.º do RGTAL impõe aos administrados uma reclamação obrigatória que constitui 
um verdadeiro pressuposto processual;

VII.) O artigo 16.º do RGTAL é inconstitucional por violação do princípio da tutela jurisdicional 
efectiva ínsito no artigo 268.º n.º 4 da CRP;

VIII.) “Nos feitos submetidos a julgamento, os tribunais da jurisdição administrativa e fiscal não 
podem aplicar normas que infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios nela consagrados.”

IX.) Ao tribunal incumbe exercer, ainda que oficiosamente e até à decisão final, a fiscalização 
concreta da constitucionalidade de normas jurídicas e a existência de inconstitucionalidade das normas 
aplicadas ao caso submetido a julgamento;

Termos em que deverá ser dado provimento ao presente Recurso, revogando -se, em consequência, 
a decisão recorrida com as legais consequências, fazendo -se assim a costumada JUSTIÇA!

Contra -alegou o Município de Oeiras formulando as seguintes conclusões:
1. O tributo cuja liquidação foi impugnada pela ora Recorrente é uma taxa local e, como tal, a 

relação jurídico tributária é regida pelas regras constantes da Lei n.º 53 - E/2006, de 29 de Dezembro 
(RGTAL).

2. O artigo 16º, n.º 5 do RGTAL dispõe que a impugnação judicial da liquidação de taxas locais 
depende da dedução prévia de reclamação, norma que assume carácter especial face às regras gerais 
do CPPT (cfr. nesse sentido o Acórdão do STA n.º 0751/10, de 12.01.2011).

3. Uma vez que a ora Recorrente não apresentou reclamação prévia do acto de liquidação da taxa, 
tendo, em vez disso, deduzido directamente uma impugnação judicial, violou a regra especial contida 
no artigo 16º, n.º 5 do RGTAL.

4. Em consequência dessa violação, faltava um pressuposto de impugnabilidade do acto de liqui-
dação e a impugnação judicial tinha de ser rejeitada liminarmente — como foi.

5. Não ocorre inconstitucionalidade do artigo 16.º do RGTAL por desrespeito ao princípio da tutela 
jurisdicional efectiva consagrado nos artigos 20º, n.º 1 e 268º, n.º 4 da CRP porque, como realçam a 
jurisprudência e a melhor doutrina, só se atenta contra este principio quando são criados obstáculos que 
dificultem ou prejudiquem de forma infundada e desproporcionada o direito de acesso aos tribunais, 
o que não é o caso (cfr., a título exemplificativo, os Acórdãos do TC n.º 1144/96 e 266/2000, e ainda 
Diogo Leite de Campos et alii, ob. cit., p. 825).

Termos em que deve ser negado provimento ao presente recurso e, em consequência, ser 
mantida a douta decisão recorrida, com todas as consequências legais.

O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
FUNDAMENTAÇÃO
1. A impugnação judicial das taxas cobradas pelas autarquias locais depende da prévia dedução 

de reclamação perante o órgão que efectuou a liquidação (art. 16º n.º 5 Regime Geral das Taxas das 
Autarquias Locais (RGTAL), aprovado pela Lei n.º 53 -E/2006, 29 dezembro).

A preterição de prévia reclamação configura omissão de requisito de procedibilidade, impeditiva 
da apreciação do mérito da causa.

2. A exigência de reclamação prévia à dedução de impugnação judicial é um pressuposto do exercí-
cio do direito de acção que, não constituindo restrição infundada e desproporcionada das possibilidades 
de defesa do interessado ou das suas garantias processuais, não viola o princípio constitucional da tutela 
jurisdicional efectiva, plasmado nos arts.20º nº1 e 268º nº4 CRP (cf. acórdãos Tribunal Constitucional 
nºs 1144/96, 6.11.1996 e 266/2000 disponíveis em www.tribunalconstitucional.pt na doutrina Diogo Leite 
de Campos/Jorge Lopes de Sousa Lei Geral Tributária anotada e comentada 4ª edição 2012 p.825)

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser confirmada.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
Tendo rejeitado liminarmente a impugnação o Tribunal “a quo” não fixou matéria de facto.
3  - DO DIREITO
A meritíssima juíza do TAF de Sintra rejeitou liminarmente a impugnação por entender que:
“A…………, S.A. veio deduzir impugnação judicial da liquidação e cobrança da tarifa de ligação 

de esgotos exigida pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora.
Nos termos do preceituado nos nºs 1 a 5 do artigo 16º do Regime Geral das Taxas das Autarquias 

Locais (RGTAL), a impugnação judicial do acto de liquidação das taxas cobradas pelas autarquias locais 
depende de prévia dedução de reclamação perante o órgão que efectuou aquela liquidação.
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Suscitada pelo Tribunal a questão prévia de inimpugnabilidade do acto de liquidação, por falta de 
reclamação prévia para o órgão que efectuou a liquidação, a Impugnante nada veio dizer.

Assim, por não ter reclamado previamente para o órgão que efectuou a liquidação, tem -se por 
verificada a questão prévia de inimpugnabilidade do acto de liquidação, pelo que se rejeita liminarmente 
a presente impugnação judicial.”

DECIDINDO NESTE STA:
A…………, S.A. deduziu impugnação judicial da liquidação e cobrança da tarifa de ligação de 

esgotos exigida pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora.
Por sentença de 18 de Outubro de 2012, o TAF de Sintra rejeitou liminarmente a impugnação por 

entender verificar -se a questão prévia de inimpugnabilidade do acto de liquidação por não ter havido 
reclamação prévia para o órgão que efectuou a liquidação.

Nas alegações de recurso a recorrente entende que a decisão do Tribunal a quo, terá feito a apli-
cação de norma inconstitucional, nomeadamente o artº 16º do Regime Geral das Taxas das Autarquias 
Locais (RGTAL), que no seu n.º 5 refere que a impugnação judicial está dependente da dedução de 
prévia reclamação.

O Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de 
Dezembro, entrou em vigor no dia 1/01/2007, e o seu artigo 16.º dispõe o seguinte:

Artigo 16.º:

Garantias

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

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

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

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

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

Donde resulta que existe a imposição de prévia e necessária reclamação deduzida contra o acto 
de liquidação de taxa municipal cabendo do seu indeferimento impugnação judicial a deduzir no prazo 
de 60 dias.

Trata -se de norma especial, que prevalece sobre a norma geral contida no artigo 102.º do CPPT.
Aceitando a recorrente, como decorre do conjunto das suas conclusões de recurso, que existe 

normativo que institui como pressuposto da presente impugnação a reclamação prévia a questão a 
resolver nos presentes autos é pois, saber se o artº 16º do RGTAL é ou não conforme a CRP quando 
determina que um particular tem de deduzir reclamação prévia para poder impugnar uma liquidação 
de taxa autárquica.

O Tribunal Constitucional já se pronunciou acerca de potenciais violações da tutela judicial efec-
tiva por parte do contencioso administrativo e fiscal, consagrado no artº 268º n.º 4 da CRP, nomeada-
mente no acórdão n.º 1144/96, já citado nos autos, que a determinada altura diz: “A garantia recebida 
no novo preceito constitucional abrange os mecanismos que sejam adequados à defesa e protecção 
dos direitos subjectivos e interesses legítimos dos cidadãos que sejam lesados por um qualquer acto 
ilegal da Administração. A tutela judicial não pode ser negada ou limitada a certas formas concretas 
de actuação da Administração, antes deve ser uma protecção plena, sem lacunas (cfr. M. Fernanda 
dos Santos Maçãs, ob. cit., p. 274). Compete, no entanto, ao legislador ordinário a disciplina dos 
aspectos fundamentais do direito constitucional ao recurso contencioso (artigo 268º, nº4) e do direito 
constitucional de acesso à justiça administrativa (artigo 268º, n.º 5).

Na modelação daqueles direitos, goza o legislador ordinário de uma ampla margem de liberdade, 
disciplinando aspectos como o do seu âmbito, legitimidade, prazos, poderes de cognição do tribunal, 
processo de execução das sentenças, etc.. A garantia constitucional do direito à tutela judicial efectiva 
não implica, como sublinha J. C. Vieira de Andrade (cfr. ob. cit., p. 76), porém, “que seja livre o acesso 
aos tribunais, tendo de aceitar -se, por razões de ordem pública, de justiça, de segurança e de eficiência, 
que a lei limite e discipline as formas pelas quais se processa o recurso dos interessados (mesmo dos 
administrados titulares desse direito processual fundamental) à justiça administrativa”.

Ao legislador é apenas vedada a criação de obstáculos que dificultem ou prejudiquem, sem fun-
damento e de forma desproporcionada, o direito de acesso dos particulares aos tribunais em geral e 
à justiça administrativa em particular.”

Ora, no caso dos autos o que o legislador ordinário fez foi disciplinar o acesso à justiça fiscal, 
obrigando a que o particular que não concorda com determinada liquidação de determinada taxa au-
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tárquica e que queira impugná -la judicialmente, previamente dela reclame. Através desta reclamação 
perante o órgão que efectuou a liquidação da taxa, pode ficar resolvida a questão, de uma forma mais 
célere, menos onerosa e em simultâneo evita -se o aumento do volume de processos judiciais, sem con-
tudo impedir, em definitivo, que o particular a eles aceda. Não é uma criação de obstáculo que dificulte 
ou prejudique, sem fundamento e de forma desproporcionada, o direito de acesso dos particulares aos 
tribunais.

Também a doutrina já se pronunciou sobre esta questão nomeadamente através da anotação 7 ao 
artº 95º da Lei Geral Tributária (Cfr. Diogo Leite de Campos/Jorge Lopes de Sousa/Benjamim Silva 
Rodrigues Lei Geral Tributária anotada e comentada 4ª edição 2012 p.825) em que se diz:

“7 — Lesividade e impugnabilidade contenciosa
A questão da lesividade é distinta da sua imediata recorribilidade contenciosa:
é que a lei, por razões de eficácia, celeridade e prestígio da administração, pode subordinar o 

recurso a juízo a pressupostos especiais (pressupostos ou condições especiais de recorribilidade ou 
relativos ao objecto), como o do prévio esgotamento dos meios administrativos de autocontrolo ou o 
da necessidade de prévia reclamação graciosa ou o de segunda avaliação, nada impedindo, por outro 
lado, que o recurso hierárquico possa ter até natureza necessária ao invés do que é assumido como 
regra pelo CPPT (art. 67.º, n.º 1) e a LGT (art. 80º).

Segundo a jurisprudência constitucional, “a criação de obstáculos que dificultem ou prejudiquem 
sem fundamento e de forma desproporcionada o direito de acesso dos particulares aos tribunais em 
geral” (cf. Acórdão n.º 1144/96, in Acórdãos do Tribunal Constitucional, 35.º vol., pág. 349), afronta 
os parâmetros constitucionais dos arts. 20.º e 268.º, n.º 4, da CRP, decorrendo deles a «proscrição, 
constitucionalmente determinada, de qualquer regra que “possa diminuir intoleravelmente as garan-
tias processuais do Recorrente, ou implicar um cerceamento das suas possibilidades de defesa que se 
tenha de considerar desproporcionado ou intolerável (...)”» (cf. Acórdão n.º 266/2000, disponível em 
www.tribunalconstitucional.pt.

Não pode considerar -se que os meios actualmente previstos na LGT, no CPPT e no Regime Geral 
das Taxas das Autarquias Locais (Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de Dezembro) sejam constitucionalmente 
censuráveis.”

Nesta linha de entendimento que perfilhamos sem reservas, o recurso deve improceder e a sentença 
recorrida tem de ser confirmada.

4 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso confirmando a de-

cisão recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 9 de Outubro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 9 de Outubro de 2013.

Assunto:

Revista excecional. Pressupostos.

Sumário:

 I — O recurso de revista excecional previsto no artigo 150.º do CPTA só é admissível 
se for claramente necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estiver-
mos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista 
de importância fundamental.

 II — Não se justifica, à luz da apontada disposição legal, a admissão de revista para 
reapreciar a questão de saber se, a partir da dissolução da sociedade o sócio 
gerente passou a ser solidariamente responsável pelas dívidas da sociedade, mas 
não podendo as mesmas lhe ser exigidas, porque o seu nome não figura no título 
executivo.

Processo n.º 456/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. A Autoridade Tributária e Aduaneira veio recorrer do acórdão proferido pelo TCA Sul em 
27.11.2012 (v. fls. 743), ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA, apresentando, para o efeito, 
alegações nas quais conclui:

A) Quanto à questão que considera que, a partir da dissolução da sociedade o oponente passou a 
ser solidariamente responsável pelas dívidas da sociedade, mas não podendo nunca as mesmas lhe ser 
exigidas, porque o seu nome não figura no título executivo, faz, salvo o devido respeito, uma errada 
interpretação e aplicação das normas supra indicadas, razão pelas qual consideramos que se verificam 
os requisitos que permitem a interposição de recurso de revista para o STA, nos termos do art. 150º 
do CPTA.

B) Tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos da utilidade jurídica, com 
capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular, decorrendo, da 
interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo como escopo a 
uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num número indetermi-
nado de casos futuros.

C) Isto tendo em conta não só a pertinência da questão jurídica centrada na consideração de o título 
executivo que fundamenta o PEF instaurado a sociedade dissolvida, pela natureza da dívida vincula 
também os sócios que são devedores originários e solidários com essa sociedade.

D) Como se vê, são questões suscetíveis de requerer uma apreciação por parte do STA, tendo em 
vista a necessidade de uma melhor aplicação do direito, neste e em outros casos concretos.

E) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre matéria 
acerca da qual é necessário clarificar a aplicação do direito a estes casos, sendo certo que a resposta a 
dar a essa questão pode interessar a um leque alargado de interessados e eventuais casos futuros, pelo 
que, o presente recurso servirá para uma melhor e, a partir da pronúncia do STA, uniforme aplicação 
do direito.

F) Quanto ao mérito do presente recurso o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, 
uma errada interpretação e aplicação da lei, artº. 18º n.º 3 artº. 23º da L.GT aos factos, pelo que, não 
se deve manter.

G) Ora, salvo o devido respeito, tal entendimento, de que o sócio gerente é parte ilegítima na 
execução por não figurar no título executivo, desrespeitou as referidas disposições legais, porquanto, 
na prática, admite que a responsabilidade originária e solidária carece de requisitos formais que não 
estão previstos na lei.

H) Com efeito, impede -se assim, que a AT possa responsabilizar o gerente, que também era sócio, 
invocando a sua ilegitimidade na execução fiscal, por não figurar enquanto sócio no título executivo.

I) Ora, nas situações em que, o PEF é instaurado contra a sociedade e esta já se encontra dissol-
vida, se de acordo com a lei, os sócios são originariamente responsáveis e solidariamente responsáveis 
pelas dívidas da sociedade devedora, não exige a lei que o seu nome figure no título executivo, pois a 
responsabilidade já decorre da qualidade de sócio constante do título constitutivo da sociedade.

J) Caso a decisão do Acórdão recorrido prevaleça, ficará a Administração limitada quanto à cobrança 
de dívidas tributárias de sociedades entretanto dissolvidas e cujo título executivo não mencione os nomes 
dos sócios, sendo que essa qualidade pela sua natureza não tem de ser atribuída, mas decorre da lei.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser admitido o presente recurso de 
revista e, analisado o mérito do recurso, deve ser dado provimento ao mesmo, revogando -se o Acórdão 
recorrido, com todas as legais consequências.

II. Em contra alegações veio a recorrida sustentar a manutenção na ordem jurídica do douto 
acórdão colocado em crise (v. fls. 763/768).

III. O Ministério Público emitiu o parecer que consta de fls. 776/778 no qual defende que não 
deve ser admitido o recurso de revista excecional porque se está perante uma questão pontual e pura-
mente individual.

IV. Com interesse para a decisão foram dados como provados no acórdão recorrido os seguintes 
factos:

A). No dia 19/12/2001 foi objeto de registo a constituição da sociedade por quotas “B…………………, 
Lda.” (doravante B………………), com o capital de 45.000,00 euros, pertencendo ao oponente 
A……………….. uma quota no valor de 44.100,00 euros, obrigando -se a sociedade com a assinatura 
de dois gerentes, sendo obrigatória a assinatura do oponente, e sendo a gerência exercida por este e 
pelas sócias C……………… e D…………………… (fls. 53/58 do processo de execução fiscal apenso).

B). Por inscrição datada de 29/06/2007, foi objeto de registo a cessação de funções dos gerentes 
referidos no ponto A, por renúncia datada de 27/06/2007, e averbada a nomeação como gerentes de 
E……………….., com uma quota de 22.500,00 euros, após transmisão e unificação de quotas, e de 
F…………….., igualmente com uma quota de 22.500,00 euros, após transmissão e unificação de quotas 
(fls. 53/58 do PEF apenso).
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C). Por inscrição datada de 10/08/2007, foi objeto de registo a dissolução e encerramento da li-
quidação da “B……………….”, e no dia 13/08/2007 o cancelamento da respetiva matrícula (fls. 53/58 
do PEF apenso).

D). Em cumprimento da Ordem de Serviço n.º 01200708724 e 01200708725, de 17/12/2007, foi 
ordenada ação inspetiva externa referente aos exercícios de 2006 e 2007, em sede de IVA e IRC, que 
culminou com a elaboração do relatório e anexos de fls. 263/476, datado de 20/11/2009 e que se dá 
aqui por integralmente reproduzido, no qual se pode ler o seguinte:

“1.2  - Imposto Sobre o Valor Acrescentado
De acordo com os factos descritos ao longo do capítulo III do presente relatório, o sujeito passivo 

contabilizou diversas faturas inerentes à compra de madeira, de bens de equipamento e à aquisição de 
serviços, que não resultam de quaisquer operações reais e efetivas, configuram operações simuladas 
(faturas falsas), cujo direito à dedução está excluído por força do estabelecido nos números 3 e 4 do 
artigo 19º do Código do IVA. O sujeito passivo não exibiu os documentos de suporte aos registos 
contabilísticos, não obstante ter sido validamente notificado para o fazer, pelo que não foi possível 
verificar a legalidade dos documentos contabilizados e, consequentemente, não foi possível aferir a 
1eidade do imposto dedutível registado na contabilidade e inscrito nas declarações periódicas respei-
tantes aos anos de 2006 e 2007, motivo pelo qual, tendo em atenção o disposto no n.º 2 do artigo 19º do 
Código do IVA, o imposto dedutível não pode ser considerado. Ainda de acordo com o facto descrito 
no n.º III.6.1.3 do presente relatório, o sujeito passivo não entregou nos cofres do Estado, nos termos 
do n.º 2 do artigo 27º do Código do IVA, o imposto que indevidamente mencionou na fatura n.º 396, 
que emitiu para o cliente G……………… Lda., que não titula qualquer operação real, configura uma 
operação simulada, sendo, consequentemente falsa. Atendendo à condição de sujeito passivo da socie-
dade a regularização é efetuada no campo 41 da declaração periódica.

1.3  - Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas
A contabilização de faturas que não resultam de quaisquer operações reais em substituição dos 

reais fornecedores das mercadorias e a recusa na exibição dos documentos de suporte aos registos 
contabilísticos, constituem motivo de avaliação indireta da matéria coletável nos termos da alínea b) 
do artigo 87º e alíneas a) e b) do artigo 88º da Lei Geral Tributária. A matéria coletável proposta para 
cada um dos anos de 2006 e 2007, foi de € 301.345,13 e € 85.150,84, respetivamente, foi apurada nos 
termos do artigo 90º da Lei Geral Tributária e de acordo com os cálculos especificados no capítulo V 
do presente relatório.

II  - OBJETIVOS, ÂMBITO E EXTENSÃO DO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO
11.1  - Ordem de serviço, identificação do sujeito passivo
As alterações mais recentes que renuncia à gerência, alienação das liquidação ocorreram depois 

dos sócios da sociedade (anexo 2).
No âmbito das ordens de serviço números 01200708j2 e 01200708725, emitidas em 17 de 

dezembro de 2007, realizou -se um procedimento externo de inspeção referente ao sujeito passivo 
B……………… (...)

111.2  - A sociedade e os seus sócios
111.2.1  -A sociedade
A sociedade foi constituída em 19 de dezembro de 2001, com o capital social de € 45.000,00, 

dividido em três quotas, uma de € 44.100,00 pertencente a A……………….. e duas de € 450,00 per-
tencentes a C………………… e D……………….. A forma de obrigar a sociedade era a assinatura 
de dois gerentes, sendo obrigatória a assinatura de A…………………. Depois do início dos vários 
procedimentos de inspeção a decorrer ao setor do comércio de madeiras, foi averbada na respetiva Con-
servatória do Registo Comercial sob o n.º 1, em de 29 de junho de 2007, que os gerentes renunciaram 
às suas funções em 27 de junho de 2007. Esta renúncia foi fruto da divisão e transmissão das quotas 
para E………………. e F………………. que ficaram titulares de uma quota de € 22.500,00 cada um 
(inscrição n.º 2). Pela Inscrição n.º 3 de 10 de agosto de 2007, a sociedade dissolveu -se e encerrou a 
liquidação, tendo a matricula sido cancelada na mesma data.

As alterações mais recentes que ocorreram na sociedade, isto é, a renúncia à gerência, alienação 
das quotas e posterior dissolução e liquidação ocorreram depois dos sócios originários alienarem todos 
os bens da sociedade (anexo 2).

111.2.2  - Os sócios
111.2.2.1  - Os sócios originários
111.2.2.1.1 – A……………….
A…………………, contribuinte fiscal n.º ……………, é sócio originário da empresa 

B…………………. Lda, de onde auferiu rendimentos de trabalho por conta de outrem nos anos de 
2003 a 2007. Este contribuinte com algum poder económico segundo se apurou (embora tal não esteja 
refletido nas declarações fiscais) existem indícios que também se dedica à concessão de empréstimos 
a terceiros (com uma taxa de juro elevada) que apresentem dificuldades financeiras e não querem, ou 
já não podem, recorrer à banca. Aproveitando -se das situações de incumprimento relacionadas com 
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os empréstimos concedidos coage os devedores para emitirem faturas que não titulam operações reais 
(faturas falsas) por contrapartida da dilação dos prazos de pagamento dos créditos ou em sua substi-
tuição. (...)

111.2.2.1.3 – D………………
D………………, nascida em 5 de maio de 1931, contribuinte fiscal n.º ……………, residente na 

Avenida ……………, n.º ……..  - ……………, sócia gerente da empresa é mãe de A…………………. 
Conjuntamente com H…………….. em 24 de maio de 2007 constituiu a sociedade I……………… 
Lda., contribuinte fiscal n.º ………………., empresa para a qual foram transmitidos os bens do ativo 
imobilizado da empresa B…………….. LDA, antes da alienação das quotas a E…………………. e 
F……………….. Entretanto D……………… alienou a quota de € 20.000,00 que detinha na empresa 
I……………… Lda a H………………. (...)

PARECER DO CHEFE DE EQUIPA
Confirmo. De acordo com o teor do presente relatório, o sujeito passivo deduziu o imposto (IVA) 

mencionado nas faturas emitidas por diversos operadores, relativamente aos quais foi demonstrado com 
suficiência que não possuem a necessária estrutura empresarial para o exercício da atividade, tendo -se 
concluído que as faturas por eles emitidas não titulam operações reais, configuram operações simuladas 
cujo único objetivo foi o de obter vantagens patrimoniais indevidas e subtrair receitas ao erário público. 
O direito à dedução do imposto (IVA) contido na referida faturação encontra -se vedado nos termos do 
n.º 3 e 4º do artigo 19º do Código do IVA. O sujeito passivo foi validamente notificado para exibir os 
documentos de suporte aos registos contabilísticos efetuados pelo técnico oficial de contas, o que não 
fez, nem no prazo que lhe foi concedido, nem até à presente data, motivo pelo qual não foi possível aferir 
a legitimidade do imposto registado na contabilidade e consequentemente, nas declarações periódicas 
de IVA, o que contraria o disposto no n.º 2 do artigo 19º do Código do IVA. Em face do referido, na 
impossibilidade de se obter elementos sobre as compras reais e porque o sujeito passivo não exibiu os 
documentos de suporte aos registos contabilísticos não obstante ter sido validamente notificado para o 
fazer, a determinação da matéria tributável dos exercícios em analise em sede de IRC, foi efetuada com 
base em métodos indiretos nos termos do artigo 52º do Código do IRC. alínea b) do art.87º e alíneas a) 
e b) do Lei Geral Tributário. Assim, procedeu -se às respetivas correções:

IRC 2006
Lucro tributável corrigido 301.345,13 €
2007
Lucro tributável corrigido 85.150.84 €
IVA
2006  - Imposto em falta 324.609,39 €
2007 - Imposto em falta 531.891,45€ (...)
DESPACHO
Concordo com o parecer do Chefe de Equipa, bem como com o relatório da ação inspetiva, em 

anexo. Dos fundamentos deles constantes resulta que não é possível a quantificação e comprovação 
direta e exata da matéria coletável, pelo que se encontram verificados os pressupostos estabelecidos no 
art.º 52º do Código do IRC e no artºs 87º alínea b) e 88º da Lei Geral Tributária, para o apuramento da 
matéria coletável com recurso a métodos indiretos. Desta forma, com os fundamentos referenciados, 
determino que se proceda, nos termos dos preceitos legais citados, bem como do art.º 90º da LGT e 
art.º 54º do CIRC, à determinação da matéria da matéria coletável com recurso à aplicação de métodos 
indiretos para o seu apuramento relativamente aos exercícios acima enunciados. Determino, ainda, a 
fixação da matéria coletável referente aos exercícios em referência, nos montantes propostos. Demonstra-
-se ainda que foram desrespeitadas normas técnicas estatuídas no CIVA referente aos períodos acima 
identificados, com reflexo no apuramento do imposto (IVA) devido e a final, derivando consequentes 
liquidações adicionais nos termos do artº 87º (atual) do diploma referido, bem como dos artigos 81º a 
84º da LGT” (fls. 263/476). /

E desta inspeção resultaram as seguintes liquidações:
 - IVA de janeiro de 2006, no valor de € 17.903,49, com data limite de pagamento voluntário no 

dia 28/02/2010;
 - juros compensatórios do mesmo período, no valor de € 2.646,77, com data limite de pagamento 

voluntário no dia 28/02/2010;
 - IVA de fevereiro de 2006, no valor de € 38.336,41, com data limite de pagamento voluntário 

no dia 28/02/2010;
 - juros compensatórios do mesmo período, no valor de € 5.537,25, com data limite de pagamento 

voluntário no dia 28/02/2010;
 - IVA de março de 2006, no valor de € 10.206,35, com data limite de pagamento voluntário no 

dia 28/02/2010;
 - juros compensatórios do mesmo período, no valor de € 1.440,63, com data limite de pagamento 

voluntário no dia 28/02/2010;
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 - IVA de abril de 2006, no valor de € 17.127,04, com data limite de pagamento voluntário no dia 
28/02/2010;

 - juros compensatórios do mesmo período, no valor de € 2.355,55, com data limite de pagamento 
voluntário no dia 28/02/2010;

 - IVA de maio de 2006, no valor de € 45.141,66, com data limite de pagamento voluntário no dia 
28/02/2010;

 - juros compensatórios do mesmo período, no valor de € 6.070,01, com data limite de pagamento 
voluntário no dia 28/02/2010;

 - IVA de junho de 2006, no valor de € 43.593,10, com data limite de pagamento voluntário no 
dia 28/02/2010;

 - juros compensatórios do mesmo período, no valor de € 5.713,68, com data limite de pagamento 
voluntário no dia 28/02/2010;

 - IVA de julho de 2006, no valor de € 26.982,80, com data limite de pagamento voluntário no dia 
28/02/2010;

 - juros compensatórios do mesmo período, no valor de € 3,439,01, com data limite de pagamento 
voluntário no dia 28/02/2010;

 - IVA de agosto de 2006, no valor de € 30.295,40, com data limite de pagamento voluntário no 
dia 28/02/2010;

 - juros compensatórios do mesmo período, no valor de € 3.768,25, com data limite de pagamento 
voluntário no dia 28/02/2010;

 - IVA de setembro de 2006, no valor de € 10.485,75, com data limite de pagamento voluntário 
no dia 28/02/2010;

 - juros compensatórios do mesmo período, no valor de € 1.265,18, com data limite de pagamento 
voluntário no dia 28/02/2010;

 - IVA de outubro de 2006, no valor de € 43.839,53, com data limite de pagamento voluntário no 
dia 28/02/2010;

 - juros compensatórios do mesmo período, no valor de € 5.155,05, com data limite de pagamento 
voluntário no dia 28/02/2010;

 - IVA de novembro de 2006, no valor de € 14.795,51, com data limite de pagamento voluntário 
no dia 28/02/2010;

 - juros compensatórios do mesmo período, no valor de € 1.691,15, com data limite de pagamento 
voluntário no dia 28/02/2010;

 - IVA de dezembro de 2006, no valor de € 25.902,37, com data limite de pagamento voluntário 
no dia 28/02/2010;

 - juros compensatórios do mesmo período, no valor de € 2.867,00, com data limite de pagamento 
voluntário no dia 28/02/2010;

 - IVA de janeiro de 2007, no valor de € 62.194,14, com data limite de pagamento voluntário no 
dia 28/02/2010;

 - juros compensatórios do mesmo período, no valor de € 6.693,11, com data limite de pagamento 
voluntário no dia 28/02/2010;

 - IVA de fevereiro de 2007, no valor de € 54.904,96, com data limite de pagamento voluntário 
no dia 28/02/2010;

 - juros compensatórios do mesmo período, no valor de € 5.734,18, com data limite de pagamento 
voluntário no dia 28/02/2010;

 - IVA de março de 2007, no valor de € 196.077,42, com data limite de pagamento voluntário no 
dia 28/02/2010;

 - juros compensatórios do mesmo período, no valor de € 19.833,37, com data limite de pagamento 
voluntário no dia 28/02/2010;

 - IVA de abril de 2007, no valor de € 10.106,55, com data limite de pagamento voluntário no dia 
28/02/2010;

 - juros compensatórios do mesmo período, no valor de €986,84, com data limite de pagamento 
voluntário no dia 28/02/2010;

 - IVA de maio de 2007, no valor de € 66.283,85, com data limite de pagamento voluntário no dia 
28/02/2010;

 - juros compensatórios do mesmo período, no valor de € 6.261,55, com data limite de pagamento 
voluntário no dia 28/02/2010;

 - IVA de junho de 2007, no valor de € 152.324,54, com de pagamento voluntário no dia 28/02/2010;
 - juros compensatórios do mesmo período, no valor de € 13.871,97, com data limite de pagamento 

voluntário no dia 28/02/2010;
 - IRC de 2006, no valor de € 59.983,57, com data limite de pagamento voluntário no dia 28/02/2010;
 - juros compensatórios do mesmo período, no valor de € 5.929,33, com data limite de pagamento 

voluntário no dia 28/02/2010 (PEF apenso).
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F). No dia 22/03/2010, no Serviço de Finanças de Lourinhã, foi instaurado o processo de execução 
fiscal n.º 1538201001004530, bem como os atuais apensos, contra a sociedade “B…………………”, 
por falta de pagamento das liquidações referenciadas no ponto E (PEF apenso).

G). A citação dos representantes da sociedade foi efetuada através de marcação e verificação de 
hora certa, nos dias 27 e 28/05/2010 (fls. 49/50 do PEF apenso).

H). No dia 24/09/2010, foi lavrado o auto de diligência que consta de fls. 59 do PEF apenso, cujo 
teor aqui se dá por integralmente reproduzido, atestando não terem sido encontrados bens penhoráveis 
à sociedade “B………………” (fls. 59 do PEF apenso).

I). No dia 24/09/2010, o Chefe de Finanças proferiu o despacho que consta de fls. 68 do PEF 
apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, determinando a preparação da reversão da 
execução fiscal contra o oponente e a sua notificação para exercício do direito de audição prévia (fls. 
59 do PEF apenso e Doc. 2 da PI).

J). No dia 12/10/2010, o Serviço de Finanças remeteu ao oponente a nota de citação que consta 
de fls. 82 do PEF apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, determinando a reversão 
da execução fiscal contra o oponente, pelo valor global de € 1.027.744,32 (fls. 82 do PEF apenso e 
Doc. 1 da PI).

K). No dia 15/10/2010, o oponente assinou aviso de receção respeitante à citação referenciada 
no ponto J (fls. 88 do PEF apenso).

L). Na mesma data, o oponente recebeu cópia do relatório de inspeção tributária referenciado no 
ponto D (fls. 243).

M). No dia 11/11/2010, o oponente dirigiu requerimento ao Chefe do Serviço de Finanças, arguindo 
a nulidade da sua citação (Doc. 4 da PI).

N). Por contrato de cessação de quotas, datado de 27/06/2007, o oponente, C……………… e 
D…………….. cederam as suas quotas a E…………….. e F……………….., recebendo o primeiro € 
58.800, a segunda € 600 e a terceira igualmente € 600 (Doc. 6 da PI).

O). No dia 03/08/2007, E……………… e F…………….. assinaram declaração elaborada por 
J………………., técnico oficial de contas da sociedade “B……………..”, atestando o recebimento da 
documentação contabilística referente a esta sociedade (Doc. 7 da PI).

P). No dia 28/06/2007, o oponente depositou na sua conta bancária cheque no valor de € 43.000,00, 
assinado por E……………. (fls. 486/487).

Q). No dia 03/07/2007, o oponente depositou na sua conta cheque no valor de € 15.800,00, assi-
nado por E……………. (fls. 488/489).

R). Na mesma data, o oponente depositou na sua conta bancária cheque no valor de € 600,00, 
assinado por E…………….. (fls. 490/492).

S). Na sua declaração de rendimentos respeitante ao ano de 2007, o oponente fez constar o rece-
bimento de € 58.800,00, referente à cessação de quotas supra referenciada (fls. 493/500).

T). Pelo menos até 27/06/2007 era apenas o oponente que exercia funções de gerência da 
“B………………..”.

Ao abrigo do disposto no artº. 712º, n.º 1, alínea a) do C. Proc. Civil, foi ditado ainda ao proba-
tório o seguinte:

U). No dia 12.10.2010, foi proferido despacho de reversão contra o ora Recorrente nos termos de 
fls. 84 do PEF nos seguintes termos:

“Face às diligências de fls…, e estando concretizada a audição do(s) responsável(veis) subsidiário(s), 
prossiga -se com a reversão da execução fiscal contra A………………. contribuinte n.º ……………., 
morador em AV …………… N ….. …. DTO  - LOURINHÃ na qualidade de Responsável Subsidiário, 
pela dívida abaixo discriminada.

Atenta a fundamentação infra, a qual tem de constar da citação, proceda -se à citação do(s) 
executado(s) por reversão, nos termos do art. 160º do C.P.P.T para pagar no prazo de 30 (trinta) dias, a 
quantia que contra si reverteu sem juros de mora nem custas (n.º 5 do artº 23º da L.G.T).”, constando 
com fundamentos da reversão:

“Dos administradores, diretores, ou gerentes e outras pessoas exerçam, ainda que somente de 
facto, funções de administração ou gestão em pessoas coletivas e entidades fiscalmente equiparadas, 
por não terem provado não lhes ser imputável a falta de pagamento da dívida, quando o prazo legal de 
pagamento/entrega da mesma terminou no período de exercício do cargo (artº. 24º/nº 1/b) LGTJ (fls. 
84 do PEF)

V. Conforme referido acima, vem o presente recurso interposto ao abrigo do disposto no artº 150º 
do CPTA, cabendo agora a apreciação preliminar da sua admissão.

V.1. O artº 150º citado, estabelece o seguinte:
“1. Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou 
quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
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2. A revista só pode ter como fundamento a violação de lei substantiva ou processual.
3. Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente 

o regime jurídico que julgue adequado.
4. O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objeto 

de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova 
para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.

5. A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do n.º 1 
compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objeto de apreciação preliminar sumária, a 
cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso 
Administrativo”.

V.2. Interpretando aquele transcrito n.º 1, tem este Supremo Tribunal vindo a acentuar, repetida-
mente, que, pela sua estrutura, pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade e ainda e prin-
cipalmente, pela nota de excecionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve aquele recurso 
ser entendido como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser 
admitido num número limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente 
restritiva (Neste sentido, v. o Acórdão desta Secção do STA de 24/05/05  - Processo n.º 579/05).

Deste entendimento comunga também, o Profº Mário Aroso, quando escreve que “não se pretende 
generalizar o recurso de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade 
na resolução final dos litígios”, cabendo ao STA “dosear a sua intervenção, por forma a permitir que 
esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema”. (Cfr. O Novo Regime do Processo 
nos Tribunais Administrativos, 2.ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, 2005, p. 150 e ss.)

Deste modo, a admissão deste tipo de recurso depende:
a) Da necessidade de apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se 

revista de importância fundamental;
b) De a apreciação do recurso ser claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
Ocorrerá o 1º requisito quando se verificar uma relevância prática que tenha como ponto obri-

gatório de referência, o interesse objetivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e esta, em termos de 
capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular e não uma 
mera relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível 
praticar sobre as normas discutidas.

Quanto ao 2º requisito  - a melhor aplicação do direito  - há de resultar da possibilidade de repeti-
ção, num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito 
(Neste sentido, v., entre outros, os Acórdãos desta Secção do STA de 20/05/09  - Processo n.º 295/09 e 
de 29.06.2011 - Processo n.º 0568/11).

Ainda de acordo com o que ficou escrito no Acórdão desta Secção do STA de 30/05/07 - Processo 
n.º 0357/07:

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

Finalmente, e na mesma senda da doutrina anterior, o acórdão deste STA de 19.09.2012, veio 
reafirmar o seguinte:

“A jurisprudência das duas Secções deste Supremo Tribunal Administrativo (Contencioso Admi-
nistrativo e Contencioso Tributário) perante o disposto no n.º 1 daquele preceito da lei adjetiva “Das 
decisões proferidas em 2ª instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excecionalmente, 
revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão 
que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão 
do recurso seja claramente necessária para a melhor aplicação do direito”, vem acentuando repetida, 
uniforme e pacificamente o caráter estritamente excecional deste recurso jurisdicional,

Pois que se não trata de recurso ordinário de revista, mas antes, como de resto o legislador cuidou 
de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, de uma “válvula de 
segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu,

Quer dizer, quando esteja em causa a apreciação de uma questão que pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para a melhor aplicação do direito.
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E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos pelo legislador, a saber: relevância 
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do 
recurso para uma melhor aplicação do direito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal vem doutrinando 
e sublinhando que apenas se verifica ocorrer aquela relevância jurídica ou social quando a questão a 
apreciar seja de complexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas 
a efetuar, de enquadramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar 
diferentes regimes potencialmente aplicáveis.

E no que concerne à clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito 
a jurisprudência sublinha, concordante e uniformemente, que há de resultar da capacidade de expansão 
da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular, designadamente quando o caso 
concreto revele seguramente a possibilidade de ser visto como um tipo, contendo uma questão bem 
caracterizada, passível de se repetir em casos futuros e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente 
errada ou juridicamente insustentável.

Ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes juris-
prudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios… (Neste sentido, 
os acórdãos de 31.03.2011, processo n.º 232/11, da 1ª Secção e de 30.12.2012, processo n.º 182/12, 
desta Secção de Contencioso Tributário).”

V.3. No caso dos autos, para fundamentar a admissão do recurso, a recorrente nada invoca de 
relevante, limitando -se a transcrever parte do acórdão recorrido a identificar a questão que pretende ver 
apreciada. Depois refere apenas conceitos que este STA tem vindo a desenvolver, nomeadamente no que 
se refere à relevância jurídica e social da questão ou à necessidade de melhor aplicação do direito.

Admitindo, no entanto, que o Tribunal pode conhecer dos requisitos de admissão, ainda que o 
recorrente os não prove, desde já diremos que no caso concreto os mesmos não se verificam.

Com efeito, sobre a relevância jurídica ou social, de importância fundamental ou da necessidade 
da admissão do recurso para uma melhor aplicação do direito, esta Secção tem -se pronunciado de 
forma reiterada e uniforme, pelo que iremos aqui reproduzir parte do que ficou escrito nesta matéria 
no recente acórdão de 25.09.2013 – Processo n.º 01013/13.

“2. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal.

Tal preceito prevê, assim, a possibilidade de recurso de revista excecional para o STA quando 
esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista 
de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma 
melhor aplicação do direito.

Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excecionalidade deste recurso, 
referindo que ele só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito, sob pena de se desvir-
tuarem os fins tidos em vista pelo legislador.

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

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

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

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

Deste modo, e como repetidamente tem sido afirmado pela jurisprudência, o que em primeira 
linha está em causa no recurso excecional de revista não é a solução concreta do caso subjacente, não 
é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo 
a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional, pois que para isso 
existem os demais recursos, ditos ordinários”.

V.4. A questão que a Fazenda Pública, ora Recorrente, pretende dirimir com esta revista é a de 
saber se, a partir da dissolução da sociedade o sócio gerente passou a ser solidariamente responsável 
pelas dívidas da sociedade, mas não podendo as mesmas lhe ser exigidas, porque o seu nome não figura 
no título executivo.

O acórdão recorrido, proferido pelo TCAS, revogando a decisão da 1ª instância que havia jul-
gado improcedente a oposição, entendeu – seguindo, aliás, doutrina do mesmo Tribunal (Acórdão de 
23.10.2011  - Processo n.º 05410/12)  - entendeu que, não sendo o oponente gerente no fim do prazo 
legal do pagamento voluntário das dívidas exequendas, nem em qualquer outro momento donde pudesse 
derivar para ele responsabilidade subsidiária, após a dissolução da sociedade passou a existir responsa-
bilidade solidária por tais dívidas, mas as mesmas não podem ser exigidas a título de responsabilidade 
subsidiária. Deste modo, a responsabilização do devedor solidário tem de resultar diretamente do título 
executivo, o que não sucedeu no caso dos autos.

Ora, em primeiro lugar, desde logo se vê que estamos perante uma questão muito concreta de 
fiscalização tributária realizada já após a dissolução da sociedade e em que se apurou imposto a pagar. 
E a Administração tributária reverteu a execução já após dissolvida a sociedade contra um dos seus 
anteriores gerentes.

Não estamos, assim, perante questão de elevada complexidade, quer em razão da dificuldade das 
operações exegéticas a efetuar, quer de um enquadramento normativo especialmente intrincado, com-
plexo ou confuso, com necessidade de compatibilizar diversos regimes legais, princípios e institutos 
jurídicos ou ainda com questão cuja análise suscite dúvidas sérias ao nível da jurisprudência e/ou da 
doutrina.

E também não se vê relevância social fundamental na questão tendo em vista a utilidade de de-
cisão extravasando os limites do caso concreto e das partes envolvidas no litígio, representando uma 
orientação para a resolução desses prováveis futuros casos, e com um interesse comunitário significativo 
na resolução da questão.

Finalmente também não se antevê a possibilidade de repetição noutros casos com a necessidade de 
garantir a uniformização do direito, não estando em causa matérias importantes tratadas pelas instâncias 
de forma pouco consistente e/ou contraditória, impondo -se a intervenção do órgão de cúpula da justiça 
como condição para dissipar dúvidas e alcançar melhor aplicação do direito.

Pelo exposto não estamos perante uma questão passível de se repetir em casos futuros, nem pe-
rante decisão ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, nem questão em que se suscitem 
fundadas dúvidas por se verificar uma divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando 
incerteza e instabilidade na resolução.

A decisão recorrida adotou uma perspetiva jurídica fundamentada que não se mostra ostensiva-
mente errada. De qualquer forma ainda que existisse mero erro de julgamento sempre o mesmo ficaria 
afastado do âmbito deste recurso, que não visa  - como acima ficou escrito – a eliminação da nulidade 
ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse 
do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos or-
dinários. Aqui, estamos no campo de um recurso excecional, que só mediatamente serve para melhor 
tutelar os referidos direitos e interesses.

Pelo exposto e porque se consideram inverificados os requisitos do citado artº 150º do CPTA, 
este não pode ser admitido.

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

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 9 de outubro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 



3900

 Acórdão de 9 de Outubro de 2013.

Assunto:

IRC. Correcção técnica. Omissão de proveitos. Falta de fundamentação. Princípio 
da participação.

Sumário:

 I — Nem sempre que um de vários dos fundamentos de facto da correcção técnica deixe 
de poder ser valorado fica o acto tributário que dela deriva irremediavelmente 
ferido do vício de violação de lei, pois que tudo depende da aptidão e suficiência 
dos demais para fundar a pretensão tributária do Fisco.

 II — Tendo o relatório que fundamentou a correcção conteúdo idêntico ao do respectivo 
projecto e sobre ele tendo sido dada oportunidade à recorrente de se pronunciar, 
e tendo esta optado por não o fazer e não solicitar ou requerer a notificação de 
quaisquer outros elementos que julgasse em falta e se lhe afigurassem essenciais 
ao adequado exercício das suas garantias procedimentais tributárias, não há razão 
para ter -se como verificada a violação de quaisquer dessas garantias ou sequer 
vício procedimental.

Processo n.º 1007/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A…………, LDA, recorreu para o Tribunal Central Administrativo Norte da sentença do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, de 24 de Setembro de 2012, que julgou improcedente a 
impugnação judicial por si deduzida contra liquidação adicional de IRC de 2007, apresentando para 
tal as seguintes conclusões:

1) O sistema de administração executiva, constitucionalmente consagrado, confere à administra-
ção o poder de, para prosseguir a satisfação do interesse público, praticar actos jurídicos (artigo 266.º 
da Constituição da República Portuguesa) que afectam ou lesem os interesses dos cidadãos em cuja 
categoria se inscreve o acto de liquidação.

2) Não sendo o tribunal fiscal um órgão da administração activa dos impostos, mas antes um órgão 
para dirimir os litígios emergentes das relações jurídicas fiscais (art. 212.º, n.º 2. Da Constituição da 
república Portuguesa), não lhe cabe praticar o acto tributário que, como título formal e abstracto, declara 
constituídos na Ordem Jurídica os efeitos jurídicos próprios de uma obrigação pecuniária.

3) A tanto se opõe o princípio da separação de poderes entre os tribunais e o executivo ou a 
administração, consagrado como princípio estruturante do sistema de poderes no artigo 111.º da Cons-
tituição.

4) No contencioso de anulação em que o contencioso tributário se enquadra, ao contrário do que 
sucede nos sistemas de common law, não está em causa a licitude, à luz de todo o ordenamento jurídico, 
do resultado da actividade da administração tributária, mas apenas a legalidade de um concreto acto 
de liquidação, em função dos concretos fundamentos de direito e de facto alegados para a sua prática.

5) No caso de a exposição das razões de facto, no discurso fundamentador, ser feita cumulativa-
mente e não subsidiaria ou disjuntivamente, a falta de uma dessas razões ou pressupostos faz inquinar 
o acto de ilegalidade por erro nos pressupostos de facto ou de direito.

6) Sendo o acto sustentado por um conjunto de razões que são expressas pela administração, 
sem estabelecimento expresso entre elas de qualquer relação de disjuntividade ou subsidiariedade, 
tem, forçosamente, de entender -se que o acto é um efeito jurígeno de todas essas razões, sem distinção 
entre elas.

7) Nos termos do artigo 55.º, alínea b) do RCPIT (e não do RGIT, como por lapso se fez constar 
da PI), a recolha de elementos no âmbito do procedimento de inspecção deve obedecer a critérios objec-
tivos e conter a integral transcrição das declarações, com identificação das pessoas que as proferiram e 
as respectivas funções, sendo as referidas declarações, quando prestadas oralmente, reduzidas a termo.

8) Não se vislumbra como é que os critérios adoptados na recolha de elementos podem ser veri-
ficados e controlados pelo tribunal, nos mesmos termos em que o foram pelo agente de fiscalização.
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9) A notificação para o exercício do direito de audição deveria ser acompanhada do que se consi-
dera apurado em termos de facto e de direito, com relevo para a decisão, mormente todos os elementos 
recolhidos na mencionada sociedade B………… e não somente aqueles que a AT discricionariamente 
elegeu.

10) Toda a fundamentação empregue pela AT para efectuar as correcções que deram lugar ao 
IR em causa nos presentes autos, assenta numa relação umbilical entre a ora recorrente e a sociedade 
B…………, pelo que qualquer correcção efectuada nesta repercussões teria inevitavelmente naquela.

11) Entende -se que a AT deveria ter dado conhecimento de todos os elementos coligidos na so-
ciedade B…………, o que não foi feito, pelo que, não se mostrando tal feito a notificação é inválida 
por não ter permitido à ora recorrente participar convenientemente na formação da decisão.

12) Não tendo sido dado conhecimento à impugnante do teor integral daqueles elementos, incluindo 
as declarações supra referidas, esta ficou inibida de os poder contraditar, nomeadamente pela invocação 
das possíveis contradições internas e externas, pela falta de credibilidade em razão da ciência dos seus 
autores, da sua motivação endógena, etc., etc.

13) E sendo assim, ficou completamente prejudicado o seu direito de contraditório e defesa, 
“maxime em matéria probatória, a que tende o procedimento de audição, dado que ele se destina es-
sencialmente a propiciar aos administrados a oportunidade para criticar o juízo de mérito feito pelo 
órgão competente sobre a apreciação das provas e da sua admissibilidade relativas aos factos tributários 
considerados (Cfr. Pedro Manchete, A audição prévia do contribuinte, in Problemas Fundamentais do 
Direito Tributário, edição Vislis, 1999, págs. 318 a 322).

14) E se tal vício não existe, o que não se concede, então verifica -se a existência de uma preterição 
legal que inquina o despacho, de acordo com a jurisprudência do TCA Norte constante do Processo 
n.º 147/05.7BEPNF, 2.ª Secção do Contencioso Tributário, Des. Moisés Rodrigues,

Termos em que e nos mais de direito deve o presente recurso ser julgado procedente e, consequen-
temente, revogada a douta sentença recorrida, anulando -se o acto tributário impugnado.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – Por Acórdão de 14 de Março de 2013 (a fls. 283 a 308 dos autos) o Tribunal Central Adminis-

trativo Norte declarou -se incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso e competente 
para o efeito o Supremo Tribunal Administrativo, para o qual os autos foram remetidos precedendo 
requerimento nesse sentido da recorrida (fls. 314 dos autos).

4  - O Excelentíssimo Procurador -Geral adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 319, 
verso, dos autos, no sentido de que o recurso não merece provimento.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
5 – Questões a decidir
Importa saber se a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento ao julgar que, não obstante 

não ser legalmente possível atribuir relevo às declarações de clientes a que se refere o relatório da ins-
pecção – por incumprimento do disposto na alínea b) do artigo 55.º do RCPIT – mantêm -se válidas as 
correcções efectuadas por não terem sido atacados os demais fundamentos em que assentaram ou se, 
como alegado, ao proceder de tal modo o tribunal “a quo” substitui -se à Administração fiscal, violando 
o princípio da separação de poderes e praticando, ele próprio, o acto tributário.

Importa, ainda, ajuizar, do alegado erro de julgamento da sentença recorrida considerar válida a 
notificação para audiência prévia, ou se, como alegado, houve violação do princípio do contraditório 
ou do princípio da participação.

6 – Matéria de facto
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
1. A Impugnante é uma sociedade comercial por quotas, com sede na …………, Rua de …………, 

…………, …………, em Coimbra, que tem por objecto a comercialização por grosso de alumínios, 
similares e de equipamentos para alumínios e prestação de serviços conexos com esta actividade 
(fls. 65 v.º do P.A.);

2. Através da Ordem de Serviço n.º 01200800768, da Direcção de Finanças de Aveiro, foi efectuada 
uma inspecção externa a Impugnante, aos exercícios de 2005, 2006 e 2007 (fls. 1 do PA);

3. Em resultado da inspecção efectuada, foi elaborado o Projecto de Relatório de Inspecção Tri-
butária, sancionado superiormente de forma positiva, que aqui se dá por integralmente reproduzido, 
incluindo os seus anexos, do qual consta, designadamente, que foram efectuadas correcções “de natureza 
meramente aritmética resultante de imposição legal” ao lucro tributável de IRC, para o ano de 2007, 
no valor de €71.131,46, nomeadamente com os seguintes fundamentos:

“1.2  -Conclusões genéricas da acção inspectiva e valores apurados
(...)
Com efeito, apurou -se a existência de uma prática reiterada e concertada de economia paralela 

por parte do sujeito passivo, consubstanciada num elevado conjunto de vendas não registadas na 
contabilidade e não declaradas para efeitos fiscais e que envolveram vários clientes que adquiriram 
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informalmente elevados valores de perfis de alumínio através de operações não declaradas, conduzidas 
de forma ilegal, tendo na génese a intenção de ocultar a verdade material dos factos.

O sujeito passivo assentava a sua estratégia evasiva na emissão e posterior adulteração, através 
da manipulação informática, das facturas que seguiam para os seus clientes, que recebiam um primeiro 
original com o valor real da transacção, e uma segunda cópia, da mesma factura, mas com um valor 
significativamente inferior ao primeiro, sendo esta última a que era declarada as autoridades fiscais. 
Emitia duas ou mais cópias da mesma factura, mas com valores diferentes.

(...)
Foi efectuada uma cópia da base de dados do sujeito passivo, que corroborou a prática evasiva 

praticada por este. Esta base de dados era a mesma que era utilizada pela sociedade B…………, SA, 
sociedade extrusora de alumínio, principal fornecedor do sujeito passivo, e com este numa relação 
especial, e cuja manipulação da facturação era igualmente praticada por esta sociedade, facto que foi 
constatado em documentos que se encontravam fisicamente na posse de terceiros.

(...)
O sistema informático foi testa do no local, aquando da cópia efectuada à base de dados e con-

firmou, de imediato, a possibilidade de poderem ser alteradas as facturas após a sua emissão.
(...)
A eficácia das conclusões não se funde apenas, nem tão pouco, na análise dos elementos informá-

ticos, aquilatando -se, outrossim, um vasto conjunto de outros elementos probatórios, que corroboram, 
ipso facto, aquelas conclusões.

(...)
Foi igualmente derrogado o sigilo bancário de duas contas particulares, sedeadas no Banco 

Espírito Santo, detidas solidariamente pelos sócios da A…………, incluindo C…………, para onde 
era canalizada uma parte do produto das omissões nas vendas daquela sociedade, valores estes que 
não foram declarados na A………….

(...)
Foram ouvidos em declarações cerca de duas dezenas de representantes de empresas clientes 

da B………… e das sociedades armazém, que assumiram terem efectuado compras não declaradas, 
quer a sociedade B………… directamente, quer aos armazéns, através de um método evasivo que era 
comum a todas elas. Confirmaram estes clientes não só as omissões, como também a forma como estas 
se processavam, sendo os depoimentos coincidentes nos factos relatados.

(...)
No entanto, em face da análise ao sistema informático, e aos valores que resultam de omissões 

nas vendas, por manipulação de facturas, fica a evidencia de que a sociedade A………… omitiu igual-
mente vendas para clientes, por modo diferente da alteração, manipulação e adulteração do valor 
das facturas.

(...)
Quanto a alteração de facturas, a primeira emissão da factura com o valor original da transac-

ção servia para controlo quer do vendedor quer do comprador, sendo que esta, de valor real, deveria 
ser devolvida aquando da sua substituição por outra, com os mesmos dizeres, mas com quantidades 
de artigos e valores diferentes, inferiores aos primeiros. De acordo com os depoimentos recolhidos, a 
factura original tomava -se definitiva, quando o comprador não cumpria com as regras estabelecidas 
no negócio, nos prazos acordados. Entre outros elementos, a possibilidade da alteração de facturas 
tratar -se de erros informáticos foi elidida, desde logo pela análise aos elementos bancários, mas 
também porque, uma segunda copia da mesma base de dados recolhida em data posterior, evidenciou 
que desde a data da primeira recolha as evidências informáticas de alteração de documentos não são 
materialmente relevantes. Conclui -se que esta prática terminou, pelo menos nestes modos, imediata-
mente após a acção da Administração Fiscal, restando, a partir desse dia, apenas algumas situações 
sem expressão.

Além disso, os depoimentos dos clientes destas empresas do grupo …………, confirmam a 
prática da adulteração intencional das facturas com vista à ocultação material da transacção e 
constituem, pela forma pormenorizada e coincidente com que relatam os factos, uma prova externa 
irrefutável e esclarecedora.

Este facto demonstra que a alteração de facturas era uma prática propositada, premeditada, e 
não o reflexo de meros problemas informáticos que o sujeito passivo pudesse vir a invocar, que a terem 
existido, em nada alteram a constatação da existência das omissões praticadas por esta forma, e como 
já referimos, materializadas na adulteração intencional desse sistema, com vista a manipular o valor 
das facturas emitidas.

Verifica -se ainda que os valores depositados em contas particulares de C…………, incluindo as 
aduzidas contas do BES, reduzem -se muito significativamente após a acção de recolha dos sistemas 
informáticos, efectuada pela Administração Fiscal, sendo que em algumas contas bancárias esses 
depósitos simplesmente cessam após aquela data.
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Este “modus operandi”, que era desenvolvido por outras sociedades comerciais de alumínio 
pertencentes ao grupo …………, era igualmente desencadeado pela sociedade A…………, numa 
prática comum e global.

Apesar das insuficiências contabilísticas e das omissões praticadas, foi possível, através da leitura 
do sistema informático do sujeito passivo e do histórico das facturas emitidas para os seus clientes, que 
evidenciavam não só o valor final registado na contabilidade, como também o valor original pelo qual 
aquele documento havia sido emitido, apurar de forma directa e exacta uma parte muito significativa 
das vendas omitidas deste para os seus clientes.

Foi igualmente possível, através da leitura de dados informáticos da sociedade B…………, apurar 
de forma directa e exacta a totalidade do valor das omissões nas compras da A………….

Para além estas, não se apuraram outras omissões nas compras da auditada.
(...)
11.6 – Condições de desenvolvimento da actividade
11.6.1  -Aspectos Gerais
Conforme já referimos, a sociedade A………… integrava o designado Grupo …………, do qual, 

de acordo com elementos recolhidos no endereço WWW…………..PT faziam ainda parte integrante 
as seguintes sociedades:

GRUPO ………… 

SOCIEDADE NIF ACTIVIDADE

B…………, SA ………… Extrusão de alumínio 
…………, SA ………… Tratamento e revestimento de Perfis de alumínio 
…………, SA ………… Comércio Perfis de Alumínio 
…………, Lda ………… Tratamento e revestimento de Perfis de alumínio 
…………, Lda ………… Comércio Perfis de Alumínio 
…………, Lda ………… Comércio Perfis de Alumínio 
A…………, Lda ………… Comércio Perfis de Alumínio 
…………, Lda ………… Construção de Edifícios 
…………, Lda ………… Fabricação de Cimento 
…………, Lda ………… Construção de Edifícios 
…………, Lda ………… Construção de Edifícios 

 (...)
Fica assim claro que a actividade destas sociedades confunde -se com a actividade da própria 

B…………, funcionando na prossecução do projecto iniciado com o fabrico do perfil até à sua comer-
cialização.

Aliás, conforme demonstraremos, porque a gestão de todas estas empresas era efectuada pelas 
mesmas pessoas, as omissões praticadas nas vendas pelas sociedades armazém, eram compensadas 
por omissões nas vendas praticadas pela B………… para estas sociedades.

As sociedades armazém adquiriram desta forma à B………… quantidades superiores às que esta 
lhes facturava (ou pelo menos que declarava facturar), permitindo, por parte destas, a realização de 
vendas igualmente não declaradas para os respectivos clientes.

Estamos assim perante um esquema organizado de fuga ao fisco, perpetrado concertadamente 
entre a sociedade B………… e as “suas” sociedades armazém.

(...)
As omissões eram produzidas e geridas globalmente. Neste desiderato, para um correcto enten-

dimento dos acontecimentos, e para uma adequada e assertiva perspectiva global, analisam -se, no 
presente relatório, factos que são intrínsecos ao conjunto das sociedades.

Desta forma, ao longo do relatório, ao analisarmos as provas que conduziram às conclusões 
da existência de omissões nas vendas praticadas pela sociedade A…………, apresentaremos igual-
mente todo um conjunto de provas relativas às omissões praticadas pela B………… e pelas restantes 
sociedades armazém, ate porque, nalguns casos, umas justificam e comprovam as outras, e noutros 
casos, as mesmas demonstram tratar  -se de uma pratica generalizada, cujo «modus operandi» era, no 
essencial, o mesmo, quer estivesse em causa a B………… quer a sociedade A…………, quer ainda as 
outras sociedades.

A impossibilidade de separação dos factos, surge ainda mais evidente quando analisamos os depó-
sitos que eram realizados nas contas particulares tituladas por C…………. De facto, existindo clientes 
comuns entre as sociedades, e constatando -se, por depoimento dos próprios, que estes, por sua vez, 
pagavam os fornecimentos que não haviam sido declarados através de numerário ou de cheque que era 
depositado, não se afigura possível, na generalidade das situações, identificar pelo depósito qual das 
sociedades efectuou o fornecimento, ou os fornecimentos em concreto, cujo meio monetário se destinou 
a liquidar, até mesmo, em particular no caso dos depósitos de numerário, identificar o cliente.
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Sendo certo que no caso da sociedade A…………, existiam duas contas bancárias particulares dos 
seus sócios no BES, que eram alimentadas essencialmente com depósitos de numerário não declaradas 
na sociedade, não é possível afirmar que foram apenas estas as contas utilizadas para aquele fim.

Com efeito, sendo a A………… gerida a partir da B…………, e verificando -se um vasto conjunto 
de depósitos realizados por funcionários da B………… em contas bancárias tituladas por C…………, 
associados a omissões de vendas do conjunto das empresas, neles poderia estar igualmente uma parte 
do produto das omissões praticadas na A………….

Assim, embora a análise ao sistema informático tenha permitido claramente identificar a maior 
parte dos fornecimentos que cada uma das sociedades omitiu, e para quem, os pagamentos destas 
operações aglutinavam por vezes vários fornecimentos (que poderiam até ser de mais do que uma 
sociedade), não sendo, em alguns casos, (já que noutros essa associação surge muito clara e evidente, 
conforme também demonstraremos), possível associar essa prova apenas a uma das sociedades.

Por todos estes factores, até aqui descritos, que incluem o facto de o centro de decisão e de 
comando das sociedades ser o mesmo, de a actividade de umas ser o prolongamento da outra, e de 
existir uma concertação estratégica ao nível dos ilícitos praticados, na fundamentação das correcções 
iremos abordar a situação de uma forma global, descrevendo os factos com referencia ao conjunto 
das empresas envolvidas, A…………, B………… e restantes sociedades armazém, para então produzir 
as correcções a realizar na esfera da sociedade A…………, que incluem, não só omissões nas vendas, 
como também omissões nas compras efectuadas à sociedade B………….

(...)
Ficará ainda demonstrado, que uma parte do produto financeiro das omissões da A…………, 

era posteriormente canalizado para contas bancárias que serviam outras empresas do grupo, ou foi 
utilizado para a realização de suprimentos de C………… na B………….

(...)
III. Descrição dos factos e fundamentos das correcções meramente aritméticas a matéria 

tributável
III. 1 -Proveitos omitidos  -Omissões nas vendas
III.1.1 - Em sede de IRC e IVA
De acordo com os elementos recolhidos no sistema informático do sujeito passivo, este praticou 

um conjunto de omissões nas vendas nos exercícios de 2006 e 2007, apurados directamente (…) e cuja 
fundamentação das correcções, encontrando -se desenvolvida com detalhe nos pontos 1.2, e sobretudo 
nos capítulos IV e V do presente relatório, escusamo -nos de transpor para este capítulo.

(...)
Neste sentido, verificado que relativamente a 2007 o sujeito passivo omitiu vendas, por alteração 

das facturas, no valor de € 71.131,46, não havendo elementos que demonstrem a existência de omissões 
nas compras, corrigiremos tecnicamente as omissões apuradas, e com elas o correspondente lucro 
tributável e o IVA em falta.

(...)
III.1.1.1 Em sede de IRC
Conforme resulta da fundamentação exposta nos pontos 1.2 e III.1.1 e nos capítulos IV e V, alicer-

çada na existência de omissões nas vendas, as quais para o exercício de 2007 foram ambas apuradas 
por via directa, partindo da base de dados do sujeito passivo, e do histórico das facturas emitidas por 
este para os seus clientes, e bem como do histórico das facturas emitidas pela B………… para o sujeito 
passivo, o lucro tributável para aquele ano será objecto da seguinte correcção:

(...)
IV. Motivo e Exposição dos Factos que Implicam o Recurso a Métodos Indirectos
IV.1.1.3  - Auditoria ao sistema informático efectuada no local  -Teste à possibilidade de alteração 

de facturas no programa de facturação
(...)
É assim possível a emissão de facturas, com impressão das mesmas, e posterior alteração des-

tas, quer em tipo de artigos, quantidade, ou valor dos mesmos, conduzindo a um valor final diferente 
daquele pela qual a factura havia sido emitida e imprimida inicialmente. A B………… e as sociedades 
armazém, incluindo a sociedade A…………, podem por este modo imprimir a mesma factura o número 
de vezes que entenderem e, sempre que o desejarem, com artigos e valores diferentes.

(...)
Recordamos que o registo histórico de alterações de facturas, constatado nas sociedades acima 

referidas, foi igualmente verificado, nos exactos termos, e comprovado, nos dados informáticos da 
sociedade A…………, não deixando dúvida quanto à extensão deste procedimento evasivo àquela 
sociedade, gerida, repetimos, pelas mesmas pessoas que geriam as sociedades …………, …………, 
………… e B………….

IV.1.1.6  -Auditoria à base de dados e outros elementos informáticos
(...)
Foi no entanto possível comprovar que a situação descrita anteriormente verificava -se igualmente 

com a sociedade A…………, ou seja, cheques particulares de representantes de sociedades clientes, 
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depositados numa conta particular dos gerentes da auditada, correspondendo ao exacto montante 
“apagado” da factura original emitida.

Além disso, foi possível através do registo das facturas alteradas, saber quais os montantes 
omitidos pela A………… através deste método, e bem como identificar os destinatários dessas vendas.

(...)
Veja -se a título de exemplo, entre outros, a factura n.º FCL -P0306 -02192, emitida pela A………… 

para o cliente D…………, LDA, em 03/07/2006 por 4.182,07 €, e alterada em 31/07/2006 para 37,21 €.
(...)
No caso do cliente da A…………, anteriormente referido, e da aduzida factura, o diferencial 

entre o valor de emissão e o valor final adulterado, foi depositado, como veremos, na conta bancária 
particular dos seus sócios.

(...)
Esta situação verifica -se em muitos outros casos, como teremos oportunidade de apresentar. No 

caso, por exemplo, das vendas da A………… para o cliente E…………, NIF …………, que se encontra 
inscrito com a actividade de Comércio por Grosso Materiais de Construção e que é participada no 
capital por um antigo sócio da A…………, no caso F…………, era frequente a emissão de facturas por 
valores elevados, e a sua posterior redução para montantes consideravelmente inferiores. Veja -se, a 
titulo de exemplo, a factura n.º FCL -P0307 -00705, emitida em 14/03/2007 por € 4.262,87 e reduzida dois 
dias depois para € 517,28, ou factura n.º FCL -P0307 -01274, emitida em 16/05/2007 por € 10.664,84, 
e reduzida em 18/05/2007 para € 791.85, isto apenas para citar algumas.

(...)
Conforme relatamos, a maior parte das alterações do valor da factura ocorriam na mesma data 

da sua emissão. Porém, noutros casos, as alterações apenas ocorriam alguns dias após a emissão 
da factura, o que também afasta a possibilidade de erros. Veja -se a titulo de exemplo, entre outros, a 
factura n.º FCL -P0306 -02192, emitida pela A………… para o cliente D…………, LDA, em 03/07/2006 
por 4.182,07 €, e alterada em 31/07/2006 para 37,21 €.

(...)
No caso do cliente da A…………, anteriormente referido, e da aduzida factura, o diferencial 

entre o valor de emissão e o valor final adulterado, foi depositado, como veremos, na conta bancária 
particular dos seus sócios.

(...)
Outra situação de relevo, e que constitui mais uma prova cabal da manipulação intencional do 

valor das facturas, e que a sua alteração não ocorria com todos os clientes, mas em relação a alguns 
era sistemático, o que mais uma vez vem afastar a possibilidade de tratar -se de erros. Alguns clientes 
tinham mesmo um volume de compras considerável, sem que em relação a estes, se verificasse qualquer 
alteração com redução do valor das facturas.

Relativamente a sociedade A…………, são exemplos do que acabamos de referir, G………… Lda 
(cliente 11004), H………., Lda (cliente 13053), I…………, Lda (cliente 13008), entre outros.

As empresas em que a análise ao sistema informático não evidenciou ter existido alteração de 
facturas, são geralmente empresas de maior dimensão. Ao contrário, veja -se o caso do cliente, …………, 
LDA, NIF …………, em que praticamente a totalidade das facturas emitidas, designadamente no ano 
de 2007, foi objecto de adulteração com redução do valor inicial de emissão.

(...)
Posto isto, com base nos registos históricos de facturação, colhidos das bases de dados da 

B………… e das sociedades armazém, procedemos a elaboração dos ficheiros que apresentamos em 
suporte informático no anexo 14, um com a designação «diferenças de valor das facturas.XLS», relativo 
às facturas emitidas e alteradas pela A…………, e outro com a designação «Sub -totais das relações 
inter -sociedades.XLS», relativo as facturas emitidas e alteradas da B………… para a A…………, em 
que apuramos a diferença entre o valor mais elevado de emissão, e o respectivo valor pelo qual essas 
facturas foram registadas na contabilidade (...).

Os registos apresentados nos ficheiros anteriores, correspondem ao conjunto de facturas emitidas, 
quer pela B………… para a A…………, quer desta para os seus clientes, em que o valor da factura 
inicial foi posteriormente objecto de redução, dando lugar um montante de transacção, registada na 
contabilidade, substancialmente inferior àquele que correspondeu ao valor de emissão da factura.

(…)
IV. 1.1.8 – Derrogação do sigilo bancário
(…)
Em particular, quanta às duas contas sedeadas no BES, tituladas solidariamente pelos sócios da 

A…………, verificou -se genericamente a seguinte:
1) Conta BES NIB ………… (anexo 3)
Conta cujo primeiro titular é F…………, ex - sócio gerente da sociedade A…………. Foi movi-

mentada até 03/06/2005, e a autorização de acesso à informação bancária foi concedida pelo próprio.
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Entre Janeiro e Junho de 2005 foram depositados na mesma 58.558,99 €.
A tipologia dos montantes depositados é em tudo idêntico ao verificado em outras contas tituladas 

por C…………, designadamente, o facto de tratarem -se de vários valores incertos, essencialmente em 
numerário.

Verifica -se a emissão de cheques de elevado valor, emitidos em nome da B…………, os quais, como 
é o caso do cheque n.º 4921897565, de 10/01/2005, no montante de 20.000,00 €, foram contabilizados 
naquela sociedade a título de suprimentos de C………….

As omissões nas vendas da A…………, eram, deste modo, utilizadas, em parte, em proveito de 
C……… e da B……...

Os cheques emitidos desta conta são assinados por C………….
Em Auto de Declarações, F………… afirma que não movimentava esta conta, nem conhecia a 

sua utilização.
2) Conta BES NIB ………… (anexo 4)
Conta cujo primeiro titular é J…………, sócio gerente da sociedade A………….
Foi movimentada a partir de 19/05/2005, quando a conta titulada por F………… deixou de o ser.
A conta é movimentada até 29/04/2008, embora, a partir de 31/12/2007, passem a ser escassos 

os movimentos efectuados. Uma vez mais, a tipologia dos montantes depositados é em tudo idêntica 
ao verificado em outras contas, designadamente tratarem -se de vários valores incertos, e na sua es-
magadora maioria realizados em numerário.

Desde a sua abertura, foram depositados nesta conta 278.344,33 €, que adicionados aos 58.558,99 
€ depositados na conta BES n.º …………, perfazem 336.903,32 € em três anos. Destes, 10.267,24 €, 
tratam -se de uma transferência da conta BES n.º …………, que a saldou.

Para além do elevado conjunto de depósitos de numerário, destaca -se ainda o cheque 
n.º 6100050611, no valor de 60.000,00 €, emitido, em 11/01/2006, em nome da B………… e depositado 
na conta n.º …………, titulada por aquela sociedade no BES.

Em 24/10/2007 é efectuada uma transferência para a sociedade B…………. no montante de 
40.000,00 €. Em 02/01/2008 é depositado nesta conta, o cheque n.º 58000356167, da conta n.º ……….., 
do BES, titulada pela B…………, no montante de 40.000,00 €, sem que seja perceptível o registo con-
tabilístico deste movimento.

Sobressaem ainda vários cheques emitidos desta conta, de valor elevado, como são o caso dos 
cheques nºs 6200050751, 4700050785, 6800050815, 7400050394 e 9400050963 no valor, respectiva-
mente de 20.000,00 €, 20.000,00 €, 10.000,00 €, 15.000,00 € e 18.390,00 € em nome de C…………, e 
depositados noutras contas particulares tituladas pelo próprio.

Salienta -se ainda o cheque n.º 3800050980, de 04/04/2008, emitido em nome de J…………, 
no montante de 26.000,00 €, depositado na conta n.º ………… do BES.

Este movimento praticamente saldou a conta bancária.
Aliás refira -se que após a Administração Fiscal ter efectuado recolha do sistema informático 

das sociedades B………… e armazéns, em Dezembro de 2007, os movimentos nas contas bancárias 
para onde estavam a ser canalizados elevados montantes com a natureza já descrita cessaram ou 
deixaram de ter expressão desde aquela data.

Veja -se como no caso da presente conta bancária, utilizada para absorver parte do produto das 
omissões da sociedade A…………, os depósitos vinham a decorrer de forma regular e constante até 
30/11/2007. Após essa data, praticamente cessam, registando -se apenas, em 31/12/2007, o depósito 
de um cheque da B………… no montante de 40.000,00 €, outro cheque da B………… em 04/04/2008, 
desta feita no montante de 5.000,00 € e ainda nessa data, o depósito de dois cheques emitidos pela 
A…………, no valor de 4.200,00 € e 2.800,00 €, que foram registados como devolução de suprimentos 
de C………… e J…………, efectuados em 31/10/2007, através de uma transferência desta conta para 
a conta BES n.º ………… titulada pela sociedade.

Posteriormente estes últimos montantes depositados são repartidos por C…………, através dos 
cheques n.º 9400050963, no montante de 18.390,00 €, e J…………, no valor de 26.000,00 €, já referi-
dos. Já em 16/04/2009 é efectuada nova transferência no montante de 4.574,74 a favor de J…………. 
A conta fica saldada.

Os cheques que eram emitidos desta conta, com excepção do anteriormente referido no valor de 
26.000,00 €, são assinados por C………….

IV.1.1.9  -Prova de que os cheques pagavam a diferença entre o valor mais elevado de emissão 
da factura e o respectivo valor contabilizado

Conforme já referido, foram identificadas várias dezenas de titulares de contas bancárias, de 
onde provinham cheques que eram depositados em contas bancárias particulares de C…………, e bem 
como a sua associação a empresas do sector do alumínio, sobretudo, do ramo da serralharia.

(...)
Uma vez mais repetimos, e sublinhamos, que os cheques não eram emitidos de contas bancárias 

das empresas, mas antes dos seus sócios e gerentes. Estes cheques não se encontravam contabiliza-
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dos, nem na B………… nem nas restantes sociedades armazém, e os mesmos não correspondiam ao 
pagamento de operações que tivessem sido declaradas.

O pagamento das operações declaradas era realizado directamente nas contas da B………… e 
das sociedades armazém.

Por seu lado as contas bancárias analisadas não eram contas de passagem, tendo tal facto ficado 
evidente do resultado da auditoria efectuada no decurso da inspecção.

Por seu lado os cheques, em muitas situações como veremos, correspondem à efectiva diferença 
entre o valor de emissão da factura mais elevado, e o valor contabilizado após a alteração da mesma 
para valores inferiores. Estes cheques pagavam assim a parte da transacção não declarada, que noutros 
casos, como sucede com a auditada, era liquidada essencialmente em numerário.

(...)
Verifica -se ainda, em alguns casos, que mesmo não se tratando de contas das sociedades, mas 

antes contas particulares, os cheques surgem com duas assinaturas, em que ambos os assinantes são 
sócios ou gerentes da mesma sociedade para a qual foi alterado o valor da factura, o que indicia 
tratarem -se estas contas, do vulgarmente designado «saco azul», ou seja, contas que não pertencendo 
oficialmente às sociedades, absorvem o produto financeiro de operações realizadas por estas, mas 
omitidas, e que, em contrapartida, são igualmente utilizadas para o pagamento de compras e outros 
custos não declarados. De referir que na sequência destas inspecções, foram inspeccionadas algumas 
dezenas de sujeitos passivos, clientes das sociedades B………… e armazéns, tendo os mesmos, prati-
camente na totalidade dos casos, admitido por escrito, não só as omissões, mas a forma como estas 
se operavam, e regularizado voluntariamente a situação fiscal.

Segue -se, meramente a titulo de exemplo, a análise a um conjunto de cheques emitidos por só-
cios gerentes das sociedades ligadas ao sector de alumínio, que demonstram, inequivocamente, que 
os mesmos pagaram efectivamente a diferença entre o valor de emissão mais elevado da factura, e o 
valor pelo qual a mesma foi contabilizada, após ter sido alterada, o que vem definitivamente provar 
que aquela diferença correspondia ao exacto valor omitido na operação (...)

10) OMISSÕES para a sociedade D………… LDA
(...)
Em 03/07/2006, a sociedade A………… emitiu para o cliente D………… LDA, a factura FCL-

-P0306 -02192 por 4.182,07 €, que constituiu o valor mais elevado de emissão. No dia 31/07/2006, 
o valor da factura foi reduzido para 37,21 €, valor este pelo qual a factura foi contabilizada, sendo 
aquele que foi declarado a Administração Fiscal.

Se ao valor mais elevado da factura retiramos o IVA, ficamos com o valor de 3.456,26 €.
Por seu lado, retirando o IVA ao valor contabilizado, apura -se 30,75 €. A diferença, não decla-

rada é assim de 3.425,51 €.
Em 02/08/2006, logo após a factura ter sido adulterada, e depositado em conta do BES n.º …………, 

titulada por J………… e restantes sócios da A…………, incluindo C…………, o cheque n.º 9166991365, 
emitido por L…………, sócio gerente da sociedade D………… Lda, da sua conta particular na Caixa 
Geral de Depósitos n.º …………, no valor de 3.425,52 €, exactamente o valor não declarado das 
operações, com a diferença irrelevante de 1 cêntimo.

(...)
V.1.1.12  - Audições e inquirições
(...)
2) J…………, com número fiscal de contribuinte …………
Ouvido em declarações, o sócio gerente da A…………, no âmbito da acção inspectiva que decorre 

aquela sociedade, o mesmo declarou, conforme Auto de Declarações em anexo 15:
(...)
Questionado sobre a alteração de facturas ocorrida na A………… refiro desconhecer.
Questionado sobre a conta bancária n.º …………, sobre o Banco Espírito Santo, conta solidária 

comigo e com o Sr. C………… afirmo que:
Foi -me sugerido pelo Sr. C………… que houvesse outra conta para além das contas da socie-

dade, por uma questão de conveniência.
Questionado sobre o tipo de conveniência, não sei dizer. Aceitei abrir a conta, mas não era eu 

quem a movimentava, nem sei para que servia, nem como era alimentada.
Recebia os extractos de conta, mas os movimentos neles referidos apenas ao Sr. C………… diziam 

respeito. Os extractos eram remetidos por mim para a B…………. Eu não movimentava a conta, nem 
tinha cheques da mesma.

Não existem, nem existiram outras contas na mesma situação da referida anteriormente, nem 
contas em que fosse titular com qualquer outro sócio ou gerente da sociedade A………….

Disponibilizo a autorização de acesso ao segredo bancário da conta n.º bancária n.º …………, 
sobre o Banco Espírito Santo.»

(...)
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Começou J………… por referir não movimentar a conta, para, ainda no mesmo dia, vir afirmar 
em declarações, o seguinte, conforme Auto de Declarações em anexo 16:

Novamente questionado sobre a conta bancária n.º …………, sobre o Banco Espírito Santo, 
conta solidária comigo e com o Sr. C…………, nomeadamente em relação aos depósitos que nela eram 
efectuados afirmo que:

Por vezes eram -me enviados envelopes com dinheiro em numerário, que vinham da B…………, 
com a indicação de que eram para eu depositar na referida conta. Não consigo identificar quem era 
a pessoa ou as pessoas que ordenavam o envio desse dinheiro. Essa situação ocorreu pelo menos a 
partir de 2005 e terminou já a algum tempo.

Eu efectuava o depósito, mas desconhecia de onde vinha o dinheiro, qual era a sua proveniência, 
e qual o destino que lhe era dado depois de depositado.»

(...)
Recordamos que, M…………, responsável financeira da B…………, afirmou não ter procedido 

ao envio de quaisquer quantias da B………… desta tipologia.
E porque razão, a Administração da B…………, enviava quantias de ÍIhavo para Coimbra, se afinal 

de contas, esses montantes, supostamente, nada tinham a ver com a actividade da sociedade A…………? 
Neste particular, obviamente, estamos convictos, que os valores não provinham da B…………, por 
completo descabimento de tal procedimento, já que tratando -se de valores omitidos à contabilidade, 
se tivessem chegado as instalações da B…………, poderiam ser depositados directamente pelas suas 
funcionárias, como aliás sucedia correntemente.

Este era antes o resultado de recebimentos directos dos vendedores da A…………, neste caso, o 
próprio J…………, e F…………, também ele sócio gerente, dos montantes omitidos, que depois eram 
depositados pelo próprio J…………. ou por quem este determinava, na conta supra -identificada.

3) F…………, com número fiscal de contribuinte …………
(...)
Permitiu o acesso à conta titulada em conjunto com C…………, e apenas a esta. Afirma não saber 

como se processava a ajuda da A………… à B…………. Pois bem, da conta bancária anteriormente 
referida, onde eram depositadas verbas oriundas de omissões nas vendas praticadas pela A…………, 
foram emitidos cheques, em nome da B…………, registadas naquela sociedade a título de suprimentos 
de C………….

(…)
V.4  -Correcções aos anos de 2007
V.4.1  -Correcções técnicas
Conforme já referido anteriormente, as correcções ao lucro tributável de IRC e ao imposto em 

falta em matéria de IVA para o ano de 2007, far -se -ão de forma directa, determinadas com base no 
sistema informático do sujeito passivo, e no sistema informático do fornecedor B………….” (fls. 1 e ss. 
do apenso relativo ao Projecto de Relatório);

4. O Projecto de Relatório, a que se refere o ponto 3. supra, juntamente com os anexos, num total 
de 393 páginas e 2 CD, foram enviados para a sede da Impugnante, através de Ofício n.º 8401209, de 
10 -02 -2010, remetidos por carta registada, com registo n.º RC373908126PT (fls. 156 a 161 dos autos);

5. Em 05 -03 -2010, foi elaborado o Relatório de Inspecção Tributária, sancionado superiormente 
de forma positiva, que aqui se dá por integralmente reproduzido, incluindo os seus anexos, o qual tem 
teor exactamente igual ao do Projecto de Relatório a que se refere o ponto 3. Supra, contendo, a mais, 
apenas o item IX. Direito de Audição, no qual consta que o sujeito passivo, notificado para exercer o 
direito de audição, não o veio a fazer (fls. 1 e ss. do P.A.);

6. O Relatório a que se refere o ponto 5. Supra foi enviado para a sede da Impugnante através do 
ofício n.º 003532, de 2010 -03 -17, remetido através de carta registada com A/R, assinado em 18 -03 -2010 
(fls. 220 e 220 v.º do P.A.);

7. A liquidação de IRC do ano de 2007, com o n.º 2010 8310001915, no valor de €20.589,39, foi 
efectuada em 29 -03 -2010, tendo o documento de cobrança o n.º 2010 00000186221, com data limite 
de pagamento de 12 -05 -2010 e o valor a pagar de €20.186,65 (fls. 79 e 80 dos autos);

8. Em 01 -09 -2010 deu entrada neste Tribunal a presente impugnação, remetida por correio re-
gistado (fls. 1 dos autos).

7 – Apreciando
7.1 Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida quanto à inexistência de falta de funda-

mentação da correcção efectuada por inverificação de um dos seus pressupostos de facto
A sentença recorrida, a fls. 186 a 212 dos autos, julgou inverificado o vício de violação de lei 

alegadamente decorrente da falta de fundamentação das correcções técnicas que estão na origem do 
acto de liquidação adicional de IRC impugnado, em razão da não junção ao processo – em violação do 
disposto no artigo 55.º, alínea b) do RCPIT  - das pretensas declarações dos compradores, a que aludia, 
entre outros fundamentos, o projecto de relatório e o relatório da inspecção.
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Considerou a sentença recorrida que, embora tais declarações não pudessem ser valoradas, por-
que não juntas ao processo administrativo, a impugnante não atacou os demais fundamentos de tais 
correcções, em si mesmos suficientes para fundamentar as correcções efectuadas, razão pela qual, 
nas circunstâncias do caso, entendeu não proceder o invocado vício de violação de lei (cfr. sentença 
recorrida, a fls. 207 a 209 dos autos).

Discorda do decidido a recorrente, alegando, em síntese, que perante a verificação da falta de 
junção das declarações se impunha a anulação do acto tributário, por falta de um dos fundamentos da 
correcção efectuada, não cabendo ao tribunal substituir -se à Administração e praticar acto tributário, 
pois que a tanto se opõe o princípio da separação de poderes e um contencioso de anulação em que 
o contencioso tributário se enquadra em que está em causa mas apenas a legalidade de um concreto 
acto de liquidação, em função dos concretos fundamentos de direito e de facto alegados para a sua 
prática, sendo que no caso de a exposição das razões de facto, no discurso fundamentador, ser feita 
cumulativamente e não subsidiaria ou disjuntivamente, a falta de uma dessas razões ou pressupostos 
faz inquinar o acto de ilegalidade por erro nos pressupostos de facto ou de direito.

Vejamos.
A sentença recorrida nenhum acto tributário praticou, não invadindo os poderes da administração 

activa ou extravasando os limites do contencioso de anulação. Limitou -se a considerar que não obstante 
a irrelevância das declarações dos compradores enquanto fundamento das correcções técnicas efec-
tuadas, em razão do incumprimento do disposto na alínea b) do artigo 55.º do RCPIT, tais correcções 
 - correspondentes a omissões de proveitos  - estavam, ainda assim, suficientemente fundamentadas, 
porquanto assentaram também em outros fundamentos não impugnados pela então impugnante  - a saber, 
a verificação, na base de dados informática, do registo histórico das facturas alteradas, constando de 
tal base a mesma factura com valores diferentes, sendo a de valor inferior a que é registada na conta-
bilidade; a verificação da possibilidade de manipulação da facturação no programa informático; (…) 
a análise às contas bancárias em nome dos sócios gerentes, através da qual se detectou o depósito, 
em cheque e em numerário, de valores resultantes das omissões de vendas na Impugnante e também 
as declarações prestadas pelos responsáveis da Impugnante e da B………… (pertencente ao mesmo 
“grupo” empresarial da Impugnante) – não pondo em causa a existência do facto tributário (artigo 
100.º do CPPT) porquanto não alegou e provou factos (através de prova concludente) que pusessem em 
dúvida (fundada) os pressupostos em que assentou o juízo de probabilidade feito pela Administração 
para prova da existência do facto tributário (cfr. sentença recorrida a fls. 209).

E o assim julgado não merece censura.
Não pode afirmar -se à partida, como pretende a recorrente, que caindo um de vários dos funda-

mentos de facto da correcção fica o acto tributário que dela deriva irremediavelmente ferido do vício 
de violação de lei, pois que tudo depende da aptidão e suficiência dos demais para fundar a pretensão 
tributária do Fisco. Pode até suceder assim, não por regra aritmética mas porque os demais funda-
mentos invocados deixem de ter, desacompanhados daquele que não pode ser valorado, aptidão para 
fundamentar a correcção.

No caso dos autos, as declarações dos clientes cuja autenticidade e conteúdo não podem ser sin-
dicadas pelo tribunal – porque não foram juntas ao processo – não constituem fundamento específico 
das correcções efectuadas, antes servem para corroborar a prática de omissão de vendas que a Adminis-
tração detectou através da auditoria ao sistema informático, ao histórico de facturas e aos movimentos 
bancários de que teve conhecimento em razão da derrogação do segredo bancário, elementos estes que 
constituem, em si mesmos, base suficiente e plausível para alicerçar a pretensão tributária do Fisco.

Improcede, pois, a alegação da recorrente, não tendo a sentença recorrida incorrido em erro de 
julgamento ao julgar inverificado o vício de violação de lei.

7.2 Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida ao julgar válida a notificação para au-
diência prévia

Insurge -se ainda a recorrente contra o decidido pelo tribunal “a quo” quanto à validade da notifica-
ção para audiência prévia e a inverificação do vício de violação do princípio da participação, porquanto, 
alega, a AT deveria ter dado conhecimento de todos os elementos coligidos na sociedade B…………, o 
que não foi feito, pelo que, não se mostrando tal feito a notificação é inválida por não ter permitido à 
ora recorrente participar convenientemente na formação da decisão, ficando prejudicado o seu direito 
de contraditório e defesa, “maxime em matéria probatória (…) e se tal vício não existe, o que não se 
concede, então verifica -se a existência de uma preterição legal que inquina o despacho.

A este propósito consignou -se, apenas, na sentença recorrida que a impugnante não concretizara 
que elementos factuais relativos à sociedade B………… não lhe haviam sido fornecidos, sendo que 
do probatório fixado resultava a notificação para audição acompanhada do projecto de decisão e que 
os elementos recolhidos naquela sociedade haviam sido compilados num CD, que constituía o anexo 
14 do relatório, que lhe foi notificado, tendo -lhe sido dada oportunidade – que não exerceu  - de sobre 
estes e aquele se pronunciar e, eventualmente, invocar falhas quanto aos elementos que lhe haviam 
sido notificados (cfr. sentença recorrida, a fls. 210 e 211 dos autos).
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Tem razão o tribunal “a quo”.
Não se descortina, também neste domínio, qualquer erro de julgamento da sentença recorrida, 

em face do probatório fixado, dos poderes de cognição deste Supremo Tribunal – limitado à matéria 
de direito – e da alegação genérica da recorrente.

Nem parece séria a invocação de qualquer violação do princípio do contraditório, da participação 
ou da decisão, ou mesmo procedimental.

O relatório que fundamentou a correcção tem conteúdo idêntico ao do respectivo projecto (salvo 
a referência ao não exercício do direito de audição – ponto IX – obviamente omisso no projecto) e 
sobre ele foi dada oportunidade à ora recorrente de se pronunciar, tendo esta optado por não o fazer e, 
que se saiba, não tendo também solicitado ou requerido a notificação de quaisquer outros elementos 
que julgasse em falta e se lhe afigurassem essenciais ao adequado exercício das suas garantias proce-
dimentais tributárias.

Não se vê, pois, como possa legitimamente pretender anular, com tais fundamentos, o acto tri-
butário praticado.

Pelo exposto, tem de concluir -se que o recurso não merece provimento.
 - Decisão  -
8  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

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

Lisboa, 9 de Outubro de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pedro Delgado — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 9 de Outubro de 2013.

Assunto:

Empreendimento Turístico. Benefícios Fiscais.

Sumário:

De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Janeiro de 2013 em julgamento ampliado, 
nos termos do disposto no artigo 148.º do CPTA, no processo n.º 968/12, e que deu 
origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, a aquisição de 
unidades de alojamento num empreendimento turístico, ainda que integradas no 
empreendimento em causa e, por isso, afectas à exploração turística, não pode be-
neficiar das isenções consagradas no artigo 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83.

Processo n.º 1015/13 -30.
Recorrentes: A… e outra.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de impugnação judicial com o n.º 98/
12.9BELLE

1. RELATÓRIO
1.1 A……….. e B………………. (a seguir Impugnantes ou Recorrentes) recorrem para este 

Supremo Tribunal Administrativo da sentença do Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé 
que julgou improcedente a impugnação judicial por eles deduzida contra as liquidações de Imposto 
Municipal sobre a Transmissão de Bens Imóveis (IMT) e de Imposto de Selo (IS) – Verba 1.1 e na qual 
pediram a anulação desses actos, sustentando, em síntese, que a aquisição que lhes deu origem beneficia 
de isenção de IMT e redução de IS por se integrar na previsão do art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, 
de 5 de Dezembro, aquisição de «fracções autónomas com destino à instalação de empreendimentos 
qualificados de utilidade turística».

1.2 O recurso foi admitido, para subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente 
devolutivo.
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1.3 Os Recorrentes apresentaram a alegação de recurso, que resumiram em conclusões do seguinte 
teor:

«
1 - Tratando -se da primeira aquisição de uma fracção integrante de um empreendimento turístico, 

feita com a opção deliberada de afectar o bem à exploração turística (como resulta claramente de o 
contrato de cedência de exploração ter sido assinado ainda antes da escritura pública de compra e venda), 
e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a essa aquisição os benefícios 
fiscais previstos no artigo 20.º do DL 423/83 – isenção de IMT e redução de 4/5 de Imposto do Selo.

2 - A posição do Douto Tribunal na sentença ora recorrida, parece, com a devida vénia, resultar 
da desconsideração da nova realidade jurídica constituída pelo aldeamento turístico, em que se veri-
fica, ao contrário de anteriores situações de aplicação destes benefícios, e para além do promotor, uma 
pluralidade de proprietários que adquiriram as suas fracções antes da entrada em funcionamento do 
empreendimento e em que todos exercem, através das unidades de alojamento de que são proprietários, 
uma actividade turística.

3 - O conceito de instalação, em torno do qual gira toda a questão em apreciação, deve, desta 
forma, ser interpretado de forma dinâmica, e, muito em particular, com consideração dessas novas 
realidades jurídico económicas.

Nestes termos e nos demais de Direito e com o sempre mui Douto Suprimento deste Venerando 
Tribunal deve ser dado provimento ao presente Recurso, anulando -se a Douta Sentença recorrida, 
por ilegal com as demais consequências legais, nomeadamente a anulação da liquidação de IMT, IS 
e juros compensatórios».

1.4 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.5 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público 

e o Procurador -Geral Adjunto, que identificou a questão decidenda como sendo a da «interpretação do 
inciso com destino à instalação de empreendimentos qualificados de utilidade turística integrante da 
previsão da norma constante do art. 20.º n.º 1 DL n.º 423/83, de 5 Dezembro, enquanto pressuposto 
da isenção de IMT e da redução do Imposto de Selo para um quinto, na aquisição de prédios ou de 
fracções autónomas», emitiu parecer no sentido de que o recurso não merece provimento. Isto, com a 
seguinte fundamentação:

«1. A norma controvertida deve ser interpretada com um duplo sentido segundo o qual:
□ a aquisição dos prédios ou fracções autónomas deve ser prévia à instalação do empreendimento 

de utilidade turística;
□ a instalação do empreendimento turístico precede necessariamente o seu início de funciona-

mento.
Argumentário:
1.º O elemento teleológico da concessão do benefício fiscal, consistente na promoção do investi-

mento dirigido à criação de empreendimentos turísticos novos, à remodelação, beneficiação, reequi-
pamento ou aumento substancial da capacidade dos empreendimentos existentes; e não na promoção 
da aquisição de fracções integradas em empreendimentos já instalados (art. 7.º DL n.º 423/83, de 5 
Dezembro);

2.º O DL n.º 167/97, de 4 Julho, considerava instalação de empreendimentos urbanísticos o 
licenciamento da construção e ou da utilização de edifícios destinados ao funcionamento daqueles 
empreendimentos (art. 9.º);

3.º O DL n.º 55/2002, 11 Março, fez recuar a data da instalação ao (início do) processo de li-
cenciamento ou de autorização para a realização de operações urbanísticas relativas à construção e 
ou utilização de edifícios ou fracções destinadas ao funcionamento daqueles empreendimentos (nova 
redacção conferida ao art. 9.º DL n.º 167/97, 4 Julho);

4.º O DL n.º 39/2008, 7 Março (novo regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento 
dos empreendimentos turísticos) revogou os diplomas indicados na alínea precedente sem estabelecer 
um conceito normativo de instalação de empreendimento turístico;

5.º O elemento histórico e o elemento sistemático do diploma apontam inequivocamente no sen-
tido da distinção em progressão cronológica das fases de instalação e de funcionamento e exploração.

2. A questão decidenda foi apreciada no recente acórdão STA -SCT, de 23 Janeiro 2013, processo 
n.º 968/12 proferido em julgamento ampliado (art. 148.º CPTA), com fundamentação que merece o 
sufrágio do Ministério Público e justifica a transcrição do sumário publicado no Diário da República 
n.º 44 -Série 1, de 4 Março 2013:

O conceito de instalação, para efeitos dos benefícios a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º do Decreto-
-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, reporta -se à aquisição de prédios (ou de fracções autónomas) para 
construção de empreendimentos turísticos, depois de devidamente licenciadas as respectivas operações 
urbanísticas, visando beneficiar as empresas que se dedicam à actividade de promoção/criação dos 
mesmos e não os adquirentes de fracções autónomas em empreendimentos turísticos construídos/ins-
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talados em regime de propriedade horizontal uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não 
com a «instalação»

A doutrina do acórdão proferido pela formação ampliada foi, posteriormente, reiterada nos acór-
dãos STA -SCT 23.01.2013 processo n.º 1069/12; 30.01.2013 processo n.º 999/12; 30.01.2013 processo 
n.º 972/l2; 30.01.2013 processo n.º 1003/12; 30.04.2013 processo n.º 973/12.

3. Aplicação da doutrina do acórdão proferido pela formação ampliada ao caso concreto:
A aquisição pelos recorrentes em 27 Maio 2011 da fracção autónoma com transmissão sujeita à 

incidência de IMT e de Imposto de Selo foi posterior à instalação do empreendimento turístico onde 
aquela se situava, o qual dispunha de:

□ título constitutivo de empreendimento turístico com propriedade horizontal aprovado pelo 
Instituto do Turismo, IP em 20 Julho 2010 e 24 Setembro 2010;

□ alvará de utilização para apartamentos turísticos de quatro estrelas emitido pela C.M. Vila do 
Bispo em 19 Julho 2010;

□ estatuto de utilidade turística atribuído por despacho do Secretário de Estado do Turismo pu-
blicado no Diário da República, II Série, de 31 Dezembro 2010».

1.6 Colheram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.7 A questão suscitada pelos Recorrentes é a de saber se a aquisição pelos ora recorridos, efec-

tuada em 2011, de uma fracção autónoma que constitui unidade de alojamento do aldeamento turís-
tico “C…………..” e que integra um empreendimento turístico a que foi reconhecido o estatuto de 
utilidade turística, se destinou ainda à instalação desse empreendimento ou se integra, pelo menos, no 
processo de concretização dessa instalação, ou se, pelo contrário, o empreendimento já se encontrava 
instalado à data da aquisição. Dito de outro modo, importa indagar se a primeira aquisição de imóvel 
integrado em empreendimento a que foi atribuída utilidade turística ainda integra a fase de instalação 
do empreendimento.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida o julgamento da matéria de facto foi efectuado nos seguintes termos:
«
1. Em 19 de Julho de 2010, a Câmara Municipal de Vila do Bispo emitiu o alvará de utilização 

n.º 152/2010, relativo ao “Aldeamento Turístico C………………”, onde consta a utilização “aparta-
mentos turísticos de quatro estrelas”.

2. Nos dias 20 de Julho e 24 de Setembro de 2010, o Instituto do Turismo, IP, aprovou o título constitu-
tivo do empreendimento turístico com propriedade horizontal designado “C……………………….”.

3. Em 31 de Dezembro de 2010, na 2.ª Série do Diário da República, foi publicado o Despacho 
do Secretário de Estado do Turismo n.º 19.364/2010 no qual, além do mais, foi decidido “1 – Atribuir 
utilidade turística a título definitivo ao Aldeamento Turístico C……………” e “2 – Fixar a validade 
da utilidade turística em sete anos (...) ou seja, até 19 de Julho de 2017”.

4. No dia 27 de Maio de 2011, A…………. e B…………. adquiriram a fracção autónoma de-
signada pelas letras CU, destinada a alojamento turístico, que faz parte do Aldeamento Turístico 
C………………..

5. Os Impugnantes celebraram com D………………., SA, na qualidade de entidade exploradora 
do aldeamento turístico “C…………………”, um acordo designado “Contrato de Arrendamento para 
Exploração Turística” relativo à fracção autónoma identificada em 4.

6. No dia 14 de Janeiro de 2011, foram apresentadas as declarações Modelo 1 n.º 2011/11814 e 
2011/11838 para liquidação de IMT e respectivo imposto de Selo Verba 1.1., referente àquela aquisição 
do direito de propriedade plena da fracção autónoma CU do Aldeamento Turístico C………………… 
na proporção de 50% para cada um dos Impugnantes.

7. Com base em cada uma destas declarações foram emitidas – actos impugnados – as liquida-
ções adicionais de IMT e IS que foram notificadas ao Impugnante respectivo nos seguintes termos: 
“Fica por este meio notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura do aviso 
de recepção, solicitar guias neste Serviço de Finanças para pagamento do valor total de € 19.099,50, 
sendo € 17.387,50 referente a Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), 
e € 1.712,00 de Imposto de Selo, devido pelo facto de ter sido indevidamente reconhecida a isenção 
do IMT e 80% do Imposto de Selo, nos termos do artigo 20.º do DL n.º 423/83, de 5 de Dezembro, 
por se verificar que não estão reunidos os pressupostos para aplicação da isenção prevista no referido 
diploma legal (...)”».

2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A questão que se suscita no presente processo tem vindo a ser decidida de modo uniforme por 

este Supremo Tribunal Administrativo, na sequência do julgamento ampliado com a intervenção de 
todos os juízes desta Secção de Contencioso Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art.º 148.º 
do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), no processo n.º 968/12, e que deu ori-
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gem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, de 23 de Janeiro de 2013, publicado na 
1.ª Série do Diário da República, de 4 de Março de 2013 (http://dre.pt/pdfgratis/2013/03/04400.pdf), 
págs. 1197 a 1217 (1).

A sentença recorrida louvou -se nesse acórdão, cuja fundamentação o Juiz do Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Loulé adoptou.

No processo em que foi proferido o mencionado acórdão estava em causa indagar, tal como nos 
presentes autos, da ilegalidade dos actos de liquidação de IMT e de Imposto de Selo respeitantes à 
aquisição de uma fracção autónoma que faz parte de um aldeamento turístico, ou seja, se a mesma reúne 
todas as condições legais para beneficiar da isenção de IMT e de redução de imposto de selo previstos 
no art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, dada a utilidade turística reconhecida àquele 
aldeamento pelo Senhor Secretário de Estado do Turismo.

A sentença entendeu que não, pois não se verifica «o primeiro requisito cumulativo previsto naquele 
normativo – aquisição de fracção autónoma com destino à instalação de empreendimentos qualificados 
de utilidade turística –, uma vez que o empreendimento já se encontrava licenciado e apto a funcionar 
e os Impugnantes actuaram como consumidores finais de um produto turístico posto no mercado pelo 
promotor, que não como co -financiadores na construção do empreendimento, de modo que a aquisição 
da fracção já não integrou a fase de instalação do empreendimento, mas a da sua exploração».

Os Recorrentes continuam a sustentar que, tratando -se da primeira aquisição de uma fracção in-
tegrante de um empreendimento turístico, feita com a opção deliberada de afectar o bem à exploração 
turística e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a essa aquisição os 
benefícios fiscais previstos no citado art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83 (isenção de IMT e redução de 
4/5 de Imposto do Selo).

Ou seja, o que importa determinar é se a primeira aquisição de imóvel integrado em empreendi-
mento a que foi atribuída utilidade turística se destinou ainda à instalação desse empreendimento ou 
se integra, pelo menos, no processo de concretização dessa instalação, ou se, pelo contrário, o empre-
endimento já se encontrava instalado à data dessas aquisições.

2.2.2 DO CONCEITO DE INSTALAÇÃO PARA EFEITOS DOS BENEFÍCIOS A QUE SE RE-
FERE O art. 20.º DO DECRETO -LEI n.º 423/83, DE 5 DE DEZEMBRO

Como deixámos já dito, a questão foi apreciada e decidida no referido acórdão de 23 de Janeiro 
de 2013, proferido em julgamento ampliado com a intervenção de todos os juízes desta Secção de 
Contencioso Tributário, ao abrigo do disposto no art. 148.º do CPTA, o qual, por decisão tomada pela 
maioria dos Juízes Conselheiros em exercício na Secção, uniformizou a jurisprudência nos seguintes 
termos:

«O conceito de «instalação», para efeitos dos benefícios a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º, 
do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, reporta -se à aquisição de prédios (ou de fracções 
autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois de devidamente licenciadas as 
respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que se dedicam à actividade de 
promoção/criação dos mesmos e não os adquirentes de fracções autónomas em empreendimentos cons-
truídos/instalados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» 
e não com a «instalação»».

Como tem vindo a ser afirmado por este Supremo Tribunal Administrativo em ulteriores acórdãos 
em que a mesma questão se colocou, «tendo em conta a suprema importância da uniformidade da 
jurisprudência no âmbito interno dos tribunais, sobretudo em face da segurança e da estabilidade das 
relações jurídicas a que o direito deve ambicionar e aceder, e que encontra consagração no art. 8.º, n.º 3 
do Código Civil – ao impor ao julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento 
análogo, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito – cumpre -nos aderir a essa 
orientação jurisprudencial e aos fundamentos em que se estriba o referido acórdão, vertidos, de forma 
abreviada mas elucidativa, no respectivo sumário». Sumário que é do seguinte teor:

«I – Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos a que 
as mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das 
leis”, sendo que “Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos 
de direito, devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro 
decorrer directamente da lei” (art. 11.º, n.ºs 1 e 2, da LGT).

II – No âmbito do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendi-
mentos turísticos, estabelecido no Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, o conceito de instalação de 
um empreendimento turístico compreende o conjunto de actos jurídicos e os trâmites necessários ao 
licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme 
o caso) das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem 
como a obtenção dos títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística 
(cfr. Capítulo IV, arts. 23.º ss).

III – Quando o legislador utiliza a expressão aquisição de prédios ou de fracções autónomas com 
destino à «instalação», para efeitos do benefício a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º, do Decreto -Lei 
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n.º 423/83, de 5 de Dezembro, não pode deixar de entender -se como referindo -se precisamente à aqui-
sição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois 
de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que 
se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos.

IV – Este conceito de «instalação» é o que se mostra adequado a todo o tipo de empreendimentos 
turísticos e não é posto em causa pelo facto de os empreendimentos poderem ser construídos/insta-
lados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a 
«instalação».

V – Nos empreendimentos turístico constituídos em propriedade plural (que compreendem lotes e 
ou fracções autónomas de um ou mais edifícios, nos termos do disposto no art. 52.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março), destacam -se dois procedimentos distintos, ainda que possam ocorrer 
em simultâneo: um relativo à prática das operações necessárias a instalar o empreendimento; outro, 
relativo às operações necessária a pô -lo em funcionamento e a explorá -lo, sendo que a venda das 
unidades projectadas ou construídas faz necessariamente parte do segundo.

VI – O legislador pretendeu impulsionar a actividade turística prevendo a isenção/redução de 
pagamento de Sisa/Selo, para os promotores que pretendam construir/criar estabelecimentos (ou re-
adaptar e remodelar fracções existentes) e não quando se trate da mera a aquisição de fracções (ou 
unidades de alojamento) integradas nos empreendimentos e destinadas à exploração, ainda que sejam 
adquiridas em data anterior à própria instalação/licenciamento do empreendimento.

VII – Quem adquire as fracções não se torna um co -financiador do empreendimento, com a 
responsabilidade da respectiva instalação, uma vez que está a adquirir um produto turístico que foi 
posto no mercado pelo promotor, seja a aquisição feita em planta ou depois de instalado o empreen-
dimento, como um qualquer consumidor final, tanto mais que as fracções podem ser adquiridas para 
seu uso exclusivo e sem qualquer limite temporal (no caso de empreendimentos turísticos constituídos 
em propriedade plural).

VIII – Não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas destinados à cons-
trução/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de alojamento por 
consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se encontrem afectas 
à exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no art. 20.º, n.º 1, do 
Decreto -Lei n.º 423/83.

IX – Este resultado interpretativo é o que resulta do elemento histórico, racional/teleológico e 
também literal das normas jurídicas em causa.

X – “Os benefícios fiscais são medidas de carácter excepcional instituídas para tutela de inte-
resses públicos extrafiscais relevantes e que sejam superiores aos da própria tributação que impedem 
(artigo 2.º/1 do EBF) (…)” e embora admitindo a interpretação extensiva (artigo 10.º do EBF), não 
pode ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo 
de correspondência, ainda que imperfeitamente expresso (artigo 9.º/2 do C. Civil), para além de que 
porque representam uma derrogação da regra da igualdade e do princípio da capacidade contribu-
tiva que fundamenta materialmente os impostos, os benefícios fiscais devem ser justificados por um 
interesse público relevante».

Os Recorrentes não trazem ao processo novas razões, alegando, em síntese, por um lado, que o 
julgador devia ter seguido os objectivos constantes da introdução do Decreto -Lei n.º 423/83 e fazer 
uma interpretação mais actualizada dos princípios dele constantes, o que conduziria a uma decisão de 
sentido oposto àquela a que chegou e, por outro lado, alegam que a sentença recorrida e o acórdão em 
que a mesma se baseia enfermam de enorme confusão conceptual entre os conceitos de exploração e 
instalação, por os decisores não terem tido o cuidado e a preocupação de entender a realidade económica 
subjacente à instalação de um empreendimento turístico. O essencial da tese que defendem coincide 
com a tese que consta dos votos de vencido lavrados no referido acórdão.

Assim, em face do art. 8.º, n.º 3, do Código Civil, e tendo em conta que, desde a prolação daquele 
acórdão, a questão tem vindo a ser apreciada e decidida uniformemente e com o mesmo sentido deci-
sório em vários outros acórdãos desta mesma Secção, impõe -se -nos, em respeito pela citada orientação 
jurisprudencial, julgar improcedente o recurso e confirmar a sentença recorrida.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos a seguinte conclusão:
De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo de 23 de Janeiro de 2013 em julgamento ampliado, nos termos do disposto no 
art. 148.º do CPTA, no processo n.º 968/12, e que deu origem ao acórdão uniformizador de jurispru-
dência n.º 3/2013, a aquisição de unidades de alojamento num empreendimento turístico, ainda que 
integradas no empreendimento em causa e, por isso, afectas à exploração turística, não pode beneficiar 
das isenções consagradas no art. 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83.
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3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, em negar provimento ao recurso.
Custas pelos Recorrentes.

Lisboa, 9 de Outubro de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Valente Torrão — Ascensão 
Lopes.

(1) (O acórdão pode também ser consultado em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
f4a0c005dab5bc0980257b110039c597?OpenDocument.) 

 Acórdão de 9 de Outubro de 2013.

Assunto:

Empreendimento turístico. Fracção autónoma. Isenção. Imposto municipal sobre 
transmissão onerosa de imóveis. Redução de imposto. Imposto de selo.

Sumário:

A expressão «destino a instalação» para efeitos do benefício a que se reporta o n.º 1 
do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, quer significar aqui-
sições de prédios ou fracções efectuadas com o intuito de neles construir/melhorar 
empreendimentos turísticos, e não, aquisição de prédios/fracções integradas em 
empreendimentos já construídos e instalados.

Processo n.º 1040/13 -30.
Recorrente: A… e outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A…………………. e B………………. vêm recorrer para este Supremo Tribunal da sentença 

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que julgou improcedente a impugnação judicial por eles 
deduzida contra as liquidações de Imposto Municipal sobre a Transmissão de Bens Imóveis (IMT) e de 
Imposto de Selo (IS) – Verba 1.1 e na qual pediram a anulação desses actos, sustentando, em síntese, 
que a aquisição que lhes deu origem beneficia de isenção de IMT e redução de IS por se integrar na 
previsão do art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, aquisição de «fracções autónomas 
com destino à instalação de empreendimentos qualificados de utilidade turística».

Terminam as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1  - Tratando -se da primeira aquisição de uma fracção integrante de um empreendimento turís-

tico, feita com a opção deliberada de afectar o bem à exploração turística (como resulta claramente 
de o contrato de cedência de exploração ter sido assinado ainda antes da escritura pública de compra 
e venda), e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a essa aquisição os 
benefícios fiscais previstos no artigo 20º do DL 423/83 — isenção de IMT e redução de 4/5 de Imposto 
do Selo.

2  - A posição do Douto Tribunal na sentença ora recorrida, parece, com a devida vénia, resultar 
da desconsideração da nova realidade jurídica constituída pelo aldeamento turístico, em que se verifica, 
ao contrário de anteriores situações de aplicação destes benefícios, e para além do promotor, uma 
pluralidade de proprietários que adquiriram as suas fracções antes da entrada em funcionamento do 
empreendimento e em que todos exercem, através das unidades de alojamento de que são proprietários, 
uma actividade turística.

3  - O conceito de instalação, em torno do qual gira toda a questão em apreciação, deve, desta 
forma, ser interpretado de forma dinâmica, e, muito em particular, com consideração dessas novas 
realidades jurídico económicas.»

2 – A Fazenda Pública não apresentou contra alegações.
3 – O Exmº Procurador Geral Adjunto teve vista nos autos e não emitiu parecer.
4 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
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5 - Em sede factual apurou -se em primeira instância a seguinte matéria de facto:
«1.Em 19 de Julho de 2010, a Câmara Municipal de Vila do Bispo emitiu o alvará de utilização 

n.º 152/2010, relativo ao “C………………….”, onde consta a utilização “apartamentos turísticos de 
quatro estrelas”.

2. Nos dias 20 de Julho e 24 de Setembro de 2010, o Instituto do Turismo, IP, aprovou o título 
constitutivo do empreendimento turístico com propriedade horizontal designado “C………………….”.

3. Em 31 de Dezembro de 2010, na 2. Série do Diário da República, foi publicado o Despacho 
do Secretário de Estado do Turismo n.º 19.364/2010 no qual, além do mais, foi decidido “1 — Atribuir 
utilidade turística a título definitivo ao C……………………” e “2 — Fixar a validade da utilidade 
turística em sete anos (...) ou seja, até 19 de Julho de 2017”

4. No dia 26 de Janeiro de 2011, A………………….. e B…………………. adquiriram a frac-
ção autónoma designada pelas letras BL, destinada a alojamento turístico, que faz parte do 
C…………………..

5. Os Impugnantes celebraram com D………………., SA, na qualidade de entidade exploradora 
do aldeamento turístico “C……………….”, um acordo designado “Contrato de Arrendamento para 
Exploração Turística” relativo à fracção autónoma identificada em 4.

6. No dia 12 de Janeiro de 2011, foi apresentada a declaração Modelo 1 n.º 2011/9006 para 
liquidação de IMT e respectivo imposto de Selo Verba 1.1., referente àquela aquisição do direito de 
propriedade plena da fracção autónoma BL do C…………………...

7. Com base nesta declaração foram emitidas — actos impugnados — as liquidações adicionais de 
IMT e IS que foram notificadas aos Impugnantes nos seguintes termos; “Fica por este meio notificado 
para, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura do aviso de recepção, solicitar guias 
neste Serviço de Finanças para pagamento do valor total de E 35.343,00, sendo E 32.175,00 referente 
a Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), e E 3.168,00 de Imposto de 
Selo, devido pelo facto de ter sido indevidamente reconhecida a isenção do IMT e 80% do Imposto de 
Selo, nos termos do artigo 20.º do DL n.º 423/83, de 5 de Dezembro, por se verificar que não estão 
reunidos os pressupostos para aplicação da isenção prevista no referido diploma legal (...)”.

6. Do objecto do recurso
A questão a apreciar no presente recurso é a de saber, se a fracção adquirida pelos recorridos se 

encontra isenta do pagamento do IMT e goza da redução do Imposto de Selo, nos termos do nº1 do 
artº 20º do DL n.º 423/83 de 5/12, tendo em conta que a fracção está integrada num empreendimento 
de utilidade turística que se encontra construído e instalado pela outorgante vendedora, proprietária/
exploradora do empreendimento.

A sentença recorrida ponderando que, não se verifica «o primeiro requisito cumulativo previsto 
naquele normativo – aquisição de fracção autónoma com destino à instalação de empreendimentos 
qualificados de utilidade turística –, uma vez que o empreendimento já se encontrava licenciado e 
apto a funcionar e os Impugnantes actuaram como consumidores finais de um produto turístico posto 
no mercado pelo promotor, que não como co -financiadores na construção do empreendimento, de 
modo que a aquisição da fracção já não integrou a fase de instalação do empreendimento, mas a da 
sua exploração» concluiu que a aquisição da fracção não pode beneficiar da isenção de IMT nem da 
redução do imposto de selo previstas no artº 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83.

Para tanto sufragou -se a sentença recorrida na jurisprudência deste Supremo Tribunal Adminis-
trativo prolatada no acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, de 23 de Janeiro de 2013, 
publicado na 1.ª Série do Diário da República, de 4 de Março de 2013

6.1 Contra o assim decidido insurgem -se os recorrentes alegando que, tratando -se da primeira 
aquisição de uma fracção integrante de um empreendimento turístico, feita com a opção deliberada de 
afectar o bem à exploração e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a 
essa aquisição os benefícios fiscais previstos no artigo 20º do DL 423/83 — isenção de IMT e redução 
de 4/5 de Imposto do Selo.

6.2 Desde já se adiantará que o recurso não merece provimento e que a sentença que assim decidiu 
deve ser confirmada.

Com efeito e como já se referiu a questão nestes termos suscitada é, até nos pressupostos de facto, 
em tudo idêntica à questão que foi apreciada e decidida neste Supremo Tribunal Administrativo em 
data recente por acórdão de 23/01/2013, no processo n.º 968/12, recurso esse que foi objecto de jul-
gamento ampliado ao abrigo do artº 148º do CPTA e em que intervieram todos os juízes desta Secção 
de Contencioso Tributário encontrando -se o mesmo publicado na 1.ª Série do Diário da República, de 
4 de Março de 2013 e em www.dgsi.pt.

Sendo que nesse sentido se vem pronunciando, desde então, de forma reiterada e uniforme a 
jurisprudência desta Secção, de que são exemplo, entre outros, os acórdãos de 23/1/2013, processos 
nºs. 969/12, 1001/12 e 1005/12, de 30/1/2013, processos nºs. 971/12, 972/12, 999/12, 1003/12 e 
1193/12, de 6/2/2013, processos nºs. 1000/12 e 1168/12, de 17/4/2013, processos nºs. 1023/12, 1070/12 
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e 1002/12, e de 30/4/2013, processo n.º 973/12, de 11.09.2013, processo n.º 1049/13 e de 25.09.2013, 
processo 1038/13, todos in www.dgsi.pt.

Trata -se de jurisprudência que também aqui se acolhe, por com a respectiva fundamentação 
concordarmos integralmente, pelo que, para obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito 
(cfr. artº 8º, n.º 3 do Código Civil e 148º, n.º 1 do CPTA), nos limitaremos a reproduzir o que sobre tal 
matéria se disse, de forma sintética, mas clara, no respectivo sumário, do seguinte teor:

I – Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos a que as 
mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das leis”, 
sendo que “Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos de direito, 
devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro decorrer 
directamente da lei” (art. 11º, nºs. 1 e 2, da LGT).

II – No âmbito do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendi-
mentos turísticos, estabelecido no Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, o conceito de instalação de 
um empreendimento turístico compreende o conjunto de actos jurídicos e os trâmites necessários ao 
licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme o 
caso) das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem como 
a obtenção dos títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística (cfr. 
Capítulo IV, arts. 23º ss).

III – Quando o legislador utiliza a expressão aquisição de prédios ou de fracções autónomas com 
destino à «instalação», para efeitos do benefício a que se reporta o n.º 1 do art. 20º, do Decreto -Lei 
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, não pode deixar de entender -se como referindo -se precisamente à aqui-
sição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois 
de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que 
se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos.

IV – Este conceito de «instalação» é o que se mostra adequado a todo o tipo de empreendimentos 
turísticos e não é posto em causa pelo facto de os empreendimentos poderem ser construídos/insta-
lados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a 
«instalação».

V – Nos empreendimentos turístico constituídos em propriedade plural (que compreendem lotes 
e ou fracções autónomas de um ou mais edifícios, nos termos do disposto no art. 52º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março), destacam -se dois procedimentos distintos, ainda que possam ocorrer 
em simultâneo: um relativo à prática das operações necessárias a instalar o empreendimento; outro, 
relativo às operações necessárias a pô -lo em funcionamento e a explorá -lo, sendo que a venda das 
unidades projectadas ou construídas faz necessariamente parte do segundo.

VI – O legislador pretendeu impulsionar a actividade turística prevendo a isenção/redução de pa-
gamento de Sisa/Selo, para os promotores que pretendam construir/criar estabelecimentos (ou readaptar 
e remodelar fracções existentes) e não quando se trate da mera aquisição de fracções (ou unidades de 
alojamento) integradas nos empreendimentos e destinadas à exploração, ainda que sejam adquiridas 
em data anterior à própria instalação/licenciamento do empreendimento.

VII – Quem adquire as fracções não se torna um co -financiador do empreendimento, com a res-
ponsabilidade da respectiva instalação, uma vez que está a adquirir um produto turístico que foi posto 
no mercado pelo promotor, seja a aquisição feita em planta ou depois de instalado o empreendimento, 
como um qualquer consumidor final, tanto mais que as fracções podem ser adquiridas para seu uso 
exclusivo e sem qualquer limite temporal (no caso de empreendimentos turísticos constituídos em 
propriedade plural).

VIII – Não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas destinados à cons-
trução/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de alojamento por 
consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se encontrem afectas 
à exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no art. 20º, n.º 1, do 
Decreto -Lei n.º 423/83.

IX – Este resultado interpretativo é o que resulta do elemento histórico, racional/teleológico e 
também literal das normas jurídicas em causa.

X – “Os benefícios fiscais são medidas de carácter excepcional instituídas para tutela de inte-
resses públicos extrafiscais relevantes e que sejam superiores aos da própria tributação que impedem 
(artigo 2.º/1 do EBF) (…)” e embora admitindo a interpretação extensiva (artigo 10º do EBF), não pode 
ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo de 
correspondência, ainda que imperfeitamente expresso (artigo 9º/2 do C. Civil), para além de que por-
que representam uma derrogação da regra da igualdade e do princípio da capacidade contributiva que 
fundamenta materialmente os impostos, os benefícios fiscais devem ser justificados por um interesse 
público relevante.”

É esta a jurisprudência que aqui se acolhe e se reitera, tendo em conta a regra constante n.º 3 
do art. 8º do Cod.Civil – que impõe ao julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam 
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tratamento análogo, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito – sendo que os 
recorrentes não aduzem nova fundamentação que infirme tal orientação jurisprudencial, antes subscre-
vem, no essencial, parte da argumentação constante dos votos de vencido exarados naquele acórdão 
uniformizador.

Nestes termos, e sem necessidade de mais considerações, julga -se improcedente o recurso e 
confirma -se a sentença recorrida.

7. DECISÃO
Termos em que acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo, em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pelos recorrentes.

Lisboa, 9 de Outubro de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Francisco Rothes. 

 Acórdão de 9 de Outubro de 2013.

Assunto:

Empreendimento turístico. Benefícios fiscais.

Sumário:

De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Janeiro de 2013 em julgamento ampliado, 
nos termos do disposto no artigo 148.º do CPTA, no processo n.º 968/12, e que 
deu origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, a aquisição 
de unidades de alojamento num empreendimento turístico, ainda que integradas 
no empreendimento em causa e, por isso, afectas à exploração turística, não pode 
beneficiar das isenções consagradas no artigo 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83.

Processo n.º 1050/13 -30.
Recorrente: A… e outra.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de impugnação judicial com o n.º 109/
12.8BELLE

1. RELATÓRIO
1.1 A……. e B……… (a seguir Impugnantes ou Recorrentes) recorrem para este Supremo Tri-

bunal Administrativo da sentença do Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que julgou 
improcedente a impugnação judicial por eles deduzida contra as liquidações de Imposto Municipal 
sobre a Transmissão de Bens Imóveis (IMT) e de Imposto de Selo (IS) – Verba 1.1 e na qual pediram 
a anulação desses actos, sustentando, em síntese, que a aquisição que lhes deu origem beneficia de 
isenção de IMT e redução de IS por se integrar na previsão do art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 
5 de Dezembro, aquisição de «fracções autónomas com destino à instalação de empreendimentos 
qualificados de utilidade turística».

1.2 O recurso foi admitido, para subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente 
devolutivo.

1.3 Os Recorrentes apresentaram a alegação de recurso, que resumiram em conclusões do seguinte 
teor:

«
1 - Tratando -se da primeira aquisição de uma fracção integrante de um empreendimento turístico, 

feita com a opção deliberada de afectar o bem à exploração turística (como resulta claramente de o 
contrato de cedência de exploração ter sido assinado ainda antes da escritura pública de compra e 
venda), e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a essa aquisição os 
benefícios fiscais previstos no artigo 20.º do DL 423/83 – isenção de IMT e redução de 4/5 de Imposto 
do Selo.

2 - A posição do Douto Tribunal na sentença ora recorrida, parece, com a devida vénia, resultar da 
desconsideração da nova realidade jurídica constituída pelo aldeamento turístico, em que se verifica, 
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ao contrário de anteriores situações de aplicação destes benefícios, e para além do promotor, uma 
pluralidade de proprietários que adquiriram as suas fracções antes da entrada em funcionamento do 
empreendimento e em que todos exercem, através das unidades de alojamento de que são proprietários, 
uma actividade turística.

3 - O conceito de instalação, em torno do qual gira toda a questão em apreciação, deve, desta 
forma, ser interpretado de forma dinâmica, e, muito em particular, com consideração dessas novas 
realidades jurídico económicas.

Nestes termos e nos demais de Direito e com o sempre mui Douto Suprimento deste Venerando 
Tribunal deve ser dado provimento ao presente Recurso, anulando -se a Douta Sentença recorrida, 
por ilegal com as demais consequências legais, nomeadamente a anulação da liquidação de IMT, IS 
e juros compensatórios».

1.4 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.5 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público 

e o Procurador -Geral Adjunto, que identificou a questão decidenda como sendo a da «interpretação do 
inciso com destino à instalação de empreendimentos qualificados de utilidade turística integrante da 
previsão da norma constante do art. 20.º n.º 1 DL n.º 423/83, de 5 Dezembro, enquanto pressuposto 
da isenção de IMT e da redução do Imposto de Selo para um quinto, na aquisição de prédios ou de 
fracções autónomas», emitiu parecer no sentido de que o recurso não merece provimento. Isto, com a 
seguinte fundamentação:

«1. A norma controvertida deve ser interpretada com um duplo sentido segundo o qual:
□ a aquisição dos prédios ou fracções autónomas deve ser prévia à instalação do empreendimento 

de utilidade turística;
□ a instalação do empreendimento turístico precede necessariamente o seu início de funcionamento.
Argumentário:
1.º O elemento teleológico da concessão do benefício fiscal, consistente na promoção do investi-

mento dirigido à criação de empreendimentos turísticos novos, à remodelação, beneficiação, reequi-
pamento ou aumento substancial da capacidade dos empreendimentos existentes; e não na promoção 
da aquisição de fracções integradas em empreendimentos já instalados (art. 7.º DL n.º 423/83, de 
5 Dezembro);

2.º O DL n.º 167/97, de 4 Julho, considerava instalação de empreendimentos urbanísticos o 
licenciamento da construção e ou da utilização de edifícios destinados ao funcionamento daqueles 
empreendimentos (art. 9.º);

3.º O DL n.º 55/2002, 11 Março, fez recuar a data da instalação ao (início do) processo de li-
cenciamento ou de autorização para a realização de operações urbanísticas relativas à construção e 
ou utilização de edifícios ou fracções destinadas ao funcionamento daqueles empreendimentos (nova 
redacção conferida ao art. 9.º DL n.º 167/97, 4 Julho);

4.º O DL n.º 39/2008, 7 Março (novo regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento 
dos empreendimentos turísticos) revogou os diplomas indicados na alínea precedente sem estabelecer 
um conceito normativo de instalação de empreendimento turístico;

5.º O elemento histórico e o elemento sistemático do diploma apontam inequivocamente no sen-
tido da distinção em progressão cronológica das fases de instalação e de funcionamento e exploração.

2. A questão decidenda foi apreciada no recente acórdão STA -SCT, de 23 Janeiro 2013, processo 
n.º 968/12 proferido em julgamento ampliado (art. 148.º CPTA), com fundamentação que merece o 
sufrágio do Ministério Público e justifica a transcrição do sumário publicado no Diário da República 
n.º 44 -Série 1, de 4 Março 2013:

O conceito de instalação, para efeitos dos benefícios a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º do Decreto-
-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, reporta -se à aquisição de prédios (ou de fracções autónomas) para 
construção de empreendimentos turísticos, depois de devidamente licenciadas as respectivas operações 
urbanísticas, visando beneficiar as empresas que se dedicam à actividade de promoção/criação dos 
mesmos e não os adquirentes de fracções autónomas em empreendimentos turísticos construídos/ins-
talados em regime de propriedade horizontal uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não 
com a «instalação»

A doutrina do acórdão proferido pela formação ampliada foi, posteriormente, reiterada nos acór-
dãos STA -SCT 23.01.2013 processo n.º 1069/12; 30.01.2013 processo n.º 999/12; 30.01.2013 processo 
n.º 972/l2; 30.01.2013 processo n.º 1003/12; 30.04.2013 processo n.º 973/12.

3. Aplicação da doutrina do acórdão proferido pela formação ampliada ao caso concreto:
A aquisição pelos recorrentes em 25 Fevereiro 2011 da fracção autónoma com transmissão sujeita 

à incidência de IMT e de Imposto de Selo foi posterior à instalação do empreendimento turístico onde 
aquela se situava, o qual dispunha de:

□ título constitutivo de empreendimento turístico com propriedade horizontal aprovado pelo 
Instituto do Turismo, IP em 20 Julho 2010 e 24 Setembro 2010;
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□ alvará de utilização para apartamentos turísticos de quatro estrelas emitido pela C.M. Vila do 
Bispo em 19 Julho 2010;

□ estatuto de utilidade turística atribuído por despacho do Secretário de Estado do Turismo 
publicado no Diário da República, II Série, de 31 Dezembro 2010».

1.6 Colheram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.7 A questão suscitada pelos Recorrentes é a de saber se a aquisição pelos ora recorridos, efec-

tuada em 2011, de uma fracção autónoma que constitui unidade de alojamento do aldeamento turístico 
“C…………” e que integra um empreendimento turístico a que foi reconhecido o estatuto de utilidade 
turística, se destinou ainda à instalação desse empreendimento ou se integra, pelo menos, no processo 
de concretização dessa instalação, ou se, pelo contrário, o empreendimento já se encontrava instalado 
à data da aquisição. Dito de outro modo, importa indagar se a primeira aquisição de imóvel integrado 
em empreendimento a que foi atribuída utilidade turística ainda integra a fase de instalação do em-
preendimento.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida o julgamento da matéria de facto foi efectuado nos seguintes termos:
«
1. Em 19 de Julho de 2010, a Câmara Municipal de Vila do Bispo emitiu o alvará de utilização 

n.º 152/2010, relativo ao “Aldeamento Turístico C…………”, onde consta a utilização “apartamentos 
turísticos de quatro estrelas”.

2. Nos dias 20 de Julho e 24 de Setembro de 2010, o Instituto do Turismo, IP, aprovou o título 
constitutivo do empreendimento turístico com propriedade horizontal designado “Aldeamento Turístico 
C………..”.

3. Em 31 de Dezembro de 2010, na 2.ª Série do Diário da República, foi publicado o Despacho 
do Secretário de Estado do Turismo n.º 19.364/2010 no qual, além do mais, foi decidido “1 – Atribuir 
utilidade turística a título definitivo ao Aldeamento Turístico C……….” e “2 – Fixar a validade da 
utilidade turística em sete anos (...) ou seja, até 19 de Julho de 2017”.

4. No dia 25 de Fevereiro de 2011, A…….. e B………. adquiriram a fracção autónoma designada 
pelas letras AZ, destinada a alojamento turístico, que faz parte do Aldeamento Turístico C……….

5. Os Impugnantes celebraram com D………., SA, na qualidade de entidade exploradora do 
aldeamento turístico “C……..”, um acordo designado “Contrato de Arrendamento para Exploração 
Turística” relativo à fracção autónoma identificada em 4.

6. No dia 7 de Janeiro de 2011, foram apresentadas as declarações Modelo 1 n.º 2011/5452 e 
2011/5464 para liquidação de IMT e respectivo imposto de Selo Verba 1.1., referente àquela aquisição 
do direito de propriedade plena da fracção autónoma AZ do Aldeamento Turístico C…….., na proporção 
de 50% para cada Impugnante.

7. Com base em cada uma destas declarações foram emitidas – actos impugnados – as liquidações 
adicionais de IMT e IS que foram notificadas ao Impugnante respectivo nos seguintes termos: “Fica 
por este meio notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura do aviso 
de recepção, solicitar guias neste Serviço de Finanças para pagamento do valor total de € 18.635,25, 
sendo € 16.981,25 referente a Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), 
e € 1.672,00 de Imposto de Selo, devido pelo facto de ter sido indevidamente reconhecida a isenção 
do IMT e 80% do Imposto de Selo, nos termos do artigo 20.º do DL n.º 423/83, de 5 de Dezembro, por 
se verificar que não estão reunidos os pressupostos para aplicação da isenção prevista no referido 
diploma legal (...)”».

2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A questão que se suscita no presente processo tem vindo a ser decidida de modo uniforme por 

este Supremo Tribunal Administrativo, na sequência do julgamento ampliado com a intervenção de 
todos os juízes desta Secção de Contencioso Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art.º 148.
º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), no processo n.º 968/12, e que deu 
origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, de 23 de Janeiro de 2013, publicado na 
1.ª Série do Diário da República, de 4 de Março de 2013 (http://dre.pt/pdfgratis/2013/03/04400.pdf), 
págs. 1197 a 1217 (1).

A sentença recorrida louvou -se nesse acórdão, cuja fundamentação o Juiz do Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Loulé adoptou.

No processo em que foi proferido o mencionado acórdão estava em causa indagar, tal como nos 
presentes autos, da ilegalidade dos actos de liquidação de IMT e de Imposto de Selo respeitantes à 
aquisição de uma fracção autónoma que faz parte de um aldeamento turístico, ou seja, se a mesma reúne 
todas as condições legais para beneficiar da isenção de IMT e de redução de imposto de selo previstos 
no art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, dada a utilidade turística reconhecida àquele 
aldeamento pelo Senhor Secretário de Estado do Turismo.
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A sentença entendeu que não, pois não se verifica «o primeiro requisito cumulativo previsto naquele 
normativo – aquisição de fracção autónoma com destino à instalação de empreendimentos qualificados 
de utilidade turística –, uma vez que o empreendimento já se encontrava licenciado e apto a funcionar 
e os Impugnantes actuaram como consumidores finais de um produto turístico posto no mercado pelo 
promotor, que não como co -financiadores na construção do empreendimento, de modo que a aquisição 
da fracção já não integrou a fase de instalação do empreendimento, mas a da sua exploração».

Os Recorrentes continuam a sustentar que, tratando -se da primeira aquisição de uma fracção in-
tegrante de um empreendimento turístico, feita com a opção deliberada de afectar o bem à exploração 
turística e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a essa aquisição os 
benefícios fiscais previstos no citado art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83 (isenção de IMT e redução de 
4/5 de Imposto do Selo).

Ou seja, o que importa determinar é se a primeira aquisição de imóvel integrado em empreendi-
mento a que foi atribuída utilidade turística se destinou ainda à instalação desse empreendimento ou se 
integra, pelo menos, no processo de concretização dessa instalação, ou se, pelo contrário, o empreen-
dimento já se encontrava instalado à data dessas aquisições.

2.2.2 DO CONCEITO DE INSTALAÇÃO PARA EFEITOS DOS BENEFÍCIOS A QUE SE RE-
FERE O art. 20.º DO DECRETO -LEI n.º 423/83, DE 5 DE 5 DE DEZEMBRO

Como deixámos já dito, a questão foi apreciada e decidida no referido acórdão de 23 de Janeiro 
de 2013, proferido em julgamento ampliado com a intervenção de todos os juízes desta Secção de 
Contencioso Tributário, ao abrigo do disposto no art. 148.º do CPTA, o qual, por decisão tomada pela 
maioria dos Juízes Conselheiros em exercício na Secção, uniformizou a jurisprudência nos seguintes 
termos:

«O conceito de «instalação», para efeitos dos benefícios a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º, 
do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, reporta -se à aquisição de prédios (ou de fracções 
autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois de devidamente licenciadas as 
respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que se dedicam à actividade de 
promoção/criação dos mesmos e não os adquirentes de fracções autónomas em empreendimentos cons-
truídos/instalados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» 
e não com a «instalação»».

Como tem vindo a ser afirmado por este Supremo Tribunal Administrativo em ulteriores acórdãos 
em que a mesma questão se colocou, «tendo em conta a suprema importância da uniformidade da 
jurisprudência no âmbito interno dos tribunais, sobretudo em face da segurança e da estabilidade das 
relações jurídicas a que o direito deve ambicionar e aceder, e que encontra consagração no art. 8.º, n.º 3 
do Código Civil – ao impor ao julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento 
análogo, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito – cumpre -nos aderir a essa 
orientação jurisprudencial e aos fundamentos em que se estriba o referido acórdão, vertidos, de forma 
abreviada mas elucidativa, no respectivo sumário». Sumário que é do seguinte teor:

«I – Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos a que 
as mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das 
leis”, sendo que “Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos 
de direito, devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro 
decorrer directamente da lei” (art. 11.º, n.ºs 1 e 2, da LGT).

II – No âmbito do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendi-
mentos turísticos, estabelecido no Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, o conceito de instalação de 
um empreendimento turístico compreende o conjunto de actos jurídicos e os trâmites necessários ao 
licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme 
o caso) das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem 
como a obtenção dos títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística 
(cfr. Capítulo IV, arts. 23.º ss).

III – Quando o legislador utiliza a expressão aquisição de prédios ou de fracções autónomas com 
destino à «instalação», para efeitos do benefício a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º, do Decreto -Lei 
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, não pode deixar de entender -se como referindo -se precisamente à aqui-
sição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois 
de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que 
se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos.

IV – Este conceito de «instalação» é o que se mostra adequado a todo o tipo de empreendimentos 
turísticos e não é posto em causa pelo facto de os empreendimentos poderem ser construídos/insta-
lados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a 
«instalação».

V – Nos empreendimentos turístico constituídos em propriedade plural (que compreendem lotes e 
ou fracções autónomas de um ou mais edifícios, nos termos do disposto no art. 52.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março), destacam -se dois procedimentos distintos, ainda que possam ocorrer 
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em simultâneo: um relativo à prática das operações necessárias a instalar o empreendimento; outro, 
relativo às operações necessária a pô -lo em funcionamento e a explorá -lo, sendo que a venda das 
unidades projectadas ou construídas faz necessariamente parte do segundo.

VI – O legislador pretendeu impulsionar a actividade turística prevendo a isenção/redução de 
pagamento de Sisa/Selo, para os promotores que pretendam construir/criar estabelecimentos (ou re-
adaptar e remodelar fracções existentes) e não quando se trate da mera a aquisição de fracções (ou 
unidades de alojamento) integradas nos empreendimentos e destinadas à exploração, ainda que sejam 
adquiridas em data anterior à própria instalação/licenciamento do empreendimento.

VII – Quem adquire as fracções não se torna um co -financiador do empreendimento, com a 
responsabilidade da respectiva instalação, uma vez que está a adquirir um produto turístico que foi 
posto no mercado pelo promotor, seja a aquisição feita em planta ou depois de instalado o empreen-
dimento, como um qualquer consumidor final, tanto mais que as fracções podem ser adquiridas para 
seu uso exclusivo e sem qualquer limite temporal (no caso de empreendimentos turísticos constituídos 
em propriedade plural).

VIII – Não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas destinados à cons-
trução/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de alojamento por 
consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se encontrem afectas 
à exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no art. 20.º, n.º 1, do 
Decreto -Lei n.º 423/83.

IX – Este resultado interpretativo é o que resulta do elemento histórico, racional/teleológico e 
também literal das normas jurídicas em causa.

X – “Os benefícios fiscais são medidas de carácter excepcional instituídas para tutela de inte-
resses públicos extrafiscais relevantes e que sejam superiores aos da própria tributação que impedem 
(artigo 2.º/1 do EBF) (…)” e embora admitindo a interpretação extensiva (artigo 10.º do EBF), não 
pode ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo 
de correspondência, ainda que imperfeitamente expresso (artigo 9.º/2 do C. Civil), para além de que 
porque representam uma derrogação da regra da igualdade e do princípio da capacidade contribu-
tiva que fundamenta materialmente os impostos, os benefícios fiscais devem ser justificados por um 
interesse público relevante».

Os Recorrentes não trazem ao processo novas razões, alegando, em síntese, por um lado, que o 
julgador devia ter seguido os objectivos constantes da introdução do Decreto -Lei n.º 423/83 e fazer 
uma interpretação mais actualizada dos princípios dele constantes, o que conduziria a uma decisão de 
sentido oposto àquela a que chegou e, por outro lado, alegam que a sentença recorrida e o acórdão em 
que a mesma se baseia enfermam de enorme confusão conceptual entre os conceitos de exploração e 
instalação, por os decisores não terem tido o cuidado e a preocupação de entender a realidade económica 
subjacente à instalação de um empreendimento turístico. O essencial da tese que defendem coincide 
com a tese que consta dos votos de vencido lavrados no referido acórdão.

Assim, em face do art. 8.º, n.º 3, do Código Civil, e tendo em conta que, desde a prolação daquele 
acórdão, a questão tem vindo a ser apreciada e decidida uniformemente e com o mesmo sentido deci-
sório em vários outros acórdãos desta mesma Secção, impõe -se -nos, em respeito pela citada orientação 
jurisprudencial, julgar improcedente o recurso e confirmar a sentença recorrida.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos a seguinte conclusão:
De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo de 23 de Janeiro de 2013 em julgamento ampliado, nos termos do disposto no 
art. 148.º do CPTA, no processo n.º 968/12, e que deu origem ao acórdão uniformizador de jurispru-
dência n.º 3/2013, a aquisição de unidades de alojamento num empreendimento turístico, ainda que 
integradas no empreendimento em causa e, por isso, afectas à exploração turística, não pode beneficiar 
das isenções consagradas no art. 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, em negar provimento ao recurso.
Custas pelos Recorrentes.

Lisboa, 9 de Outubro de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Valente Torrão — Ascensão 
Lopes.

(1) O acórdão pode também ser consultado em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f4a0c
005dab5bc0980257b110039c597?OpenDocument. 
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 Acórdão de 9 de Outubro de 2013.

Assunto:

Taxa. Promoção. Vinho. Direito comunitário. Auxílio do Estado. Princípio da propor-
cionalidade. Princípio da confiança. Princípio da segurança jurídica.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional na-
cional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do artigo 92.º 
do Tratado (actual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de 
uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., cobrada aos agentes do sector 
e representando mais de 62 % do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I. P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, «um 
grau suficiente de probabilidade» de tal medida envolver auxílios estatais, em 
termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que a 
receita da mesma corresponde a cerca de 62 % do financiamento da actividade 
do IVV, I. P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV, I. P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1081/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
A……………….., LDA., pessoa colectiva n.º ……………., com sede em ………………, con-

celho de Tondela, nos termos do art.º 268.º, n.º 4, da CRP, do art.º 95.º, n.º 1 e n.º 2, alínea d, da LGT e 
do art.º 97, n.º1, alínea d) e 99 e ss. do CPPT, deduziu impugnação da decisão de indeferimento de um 
pedido de revisão oficiosa de um acto de liquidação de uma taxa de promoção cobrada pelo Instituto 
da Vinha e do Vinho, relativa ao mês de Abril de 2003, no valor de €103 890,68.

Por sentença de 21 de Março de 2013, o TAF de Viseu, julgou totalmente improcedente por não 
provada a impugnação. Reagiu a ora recorrente A………………., LDA, interpondo o presente recurso, 
cujas alegações integram as seguintes:

CONCLUSÕES:
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do acto tributário relativo à taxa de promoção 
alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho com referência ao mês de Abril de 2003.
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B. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante»  - cf. página 21 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste enten-
dimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

C. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade ou da 
parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal ou independentemente 
dos aspectos da mesma taxa que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas quanto 
à respectiva compatibilidade com o mercado comum, verifica -se, no caso da taxa em causa dos autos, 
uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de notificação da medida à Comissão, ao arrepio do 
disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) e consequente proibição 
de execução de semelhante medida, prevista no mesmo artigo.

D. Essa ilegalidade encontra -se plenamente provada nos autos  - cf. alíneas F), G) e H) dos factos 
provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o procedimento contraditório C43/2004, 
junto aos autos pela A…………….. com a sua petição inicial e dada por integralmente reproduzida pelo 
Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados —, pelo que o Tribunal a quo não podia ter decidido 
no sentido em que decidiu na sentença ora posta em crise.

E. É inegável que estamos perante um auxílio de Estado, porquanto as campanhas de promoção 
e de publicidade do vinho que beneficiam um determinado conjunto de empresas, são financiadas 
com receitas da taxa de promoção, sendo consequentemente possível identificar os três elementos que 
caracterizam um auxílio de Estado: (i) a vantagem económica (a vantagem económica para os opera-
dores do sector vitivinícola decorre do facto de não terem de suportar o encargo com a organização da 
promoção dos seus produtos); (ii) para um determinado grupo de destinatários (a vantagem económica 
é atribuída a um determinado conjunto de empresas ou sector de actividade, in casu, o sector do vinho 
e dos produtos vinícolas); (iii) financiada através de recursos estatais (as receitas utilizadas provêm da 
cobrança da taxa de promoção que, como é claro, é um recurso estatal).

F. A própria Comissão reconhece ³ («(102) Das considerações expostas resulta que existe “auxílio 
estatal” a favor dos operadores económicos do sector do vinho, na acepção do n.º 1 do artigo 87.º do 
Tratado, no que diz respeito ao financiamento das campanhas de promoção e publicidade do vinho e 
dos produtos vitivinícolas e da organização das actividades de formação.  - Cf. considerando 102 da 
decisão da comissão junta aos autos com a petição inicial.

 - «(84) Em consequência, no que respeita ao financiamento das campanhas de promoção e pu-
blicidade do vinho e dos produtos vínicos com uma parte das receitas da taxa de promoção do vinho, 
a Comissão confirma a sua posição quanto à existência de auxílio estatal a favor dos operadores 
económicos do sector do vinho e dos produtos vínicos nos termos do artigo 107º, n.º 1, do TFUE» - cf. 
considerando 84 da Decisão de 20.07.2010, cuja junção aos autos foi ordenada por nota prévia à sen-
tença.), nas decisões que se encontram juntas aos autos, que estamos perante um auxílio de Estado (cf. 
parágrafos 57, 102 ou 131 da decisão junta com a petição inicial e parágrafos 84, 113 ou 131 da Decisão 
de 20.07.2010, cuja junção aos autos foi ordenada por despacho prévio à sentença).

G. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia  - conforme está demonstrado nos autos e 
vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, entre outros, da Decisão 
da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010)  -, a fonte de financiamento de 
auxílios de Estado.

H. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

I. A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a taxa de promoção  - que consubstancia 
a única fonte de financiamento de um auxilio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de 
afectação obrigatória ou legal, de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxilio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e par os efeitos do disposto no 
artigo 88º do TCE (actual artigo 108º do TFUE) – cf. Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 
Europeia 4 (Cf., entre outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE 
VAN CALSTER, OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK 
NOORD -BRABANT.)

J. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

K. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados — conforme melhor decorre do 
parágrafo 3 da decisão junta com a petição inicial, que ora se transcreve: «(3) Resultando das informa-
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ções prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados».)

L. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE 
foi, inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão 
que se juntou com a petição inicial.

M. A taxa de promoção, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum e manter -se -á inválida, relativamente ao 
período em questão nos autos, por mais regular e compatível com o mercado comum que se venha a 
considerar, a final, o auxílio investigado (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) 
e foi explicado na petição inicial que dá causa aos autos.

N. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxilio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» — cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE 
 ÖLLEITUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

O. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido — como o foi (cf. pará-
grafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das cam-
panhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos 
nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108º, 
n.º 3, do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declarem a anulação dos 
actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabeleci-
mento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é 
contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente 
ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Abril de 2003 e veio a ser, com manifesto 
erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

P. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação 
da obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, 
do Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. I -3735, 
n.º 31).»  - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

Q. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais na-
cionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»

— cf, parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
R. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 

dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
S. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 

artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem 
sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
T. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais proteger os 

direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da proibição 
de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, do Tratado 
e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para tal e verifi-
cada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as consequências, 
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em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos de execução 
das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. acórdãos, já 
referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimeritaires e Syndicat national 
des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
U. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto erro de julgamento na sentença proferida, 

rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação da sentença aqui posta em crise.
Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa — 
consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo — e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

O Instituto da Vinha e do Vinho contra -alegou formulando as seguintes conclusões:
A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência ao período mensal de Abril de 2002.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.º 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações — cfr. conclusões C e D das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

F. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação.

G. A posição aí defendida, já foi confirmada pelo STA nos recentes Acórdãos de 23 de Abril de 
2013, proferidos nos recursos n.º 29/13 -30 e n.º 48/13, de 30 de Abril de 2013, proferidos nos recursos 
n.º 292/13 -30 e n.º 1503/12 e de 22 de Maio de 2013, proferidos nos recursos n.º 1311/12 -30, n.º 9/13, 
n.º 44/13, n.º 53/13 e n.º 200/13 -30.

H. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE — hoje, 
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artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras 
do Tratado sobre auxílios de Estado.

I. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação co-
munitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º 
do TFUE.

J. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a mais 
de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

K. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

L. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
M. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 

dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

N. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual abrange o período compreendido entre 2002 e 2006 — a que diz respeito a taxa em crise 
nos presentes Autos — foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também 
referidos pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

O. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.ºs 1 e 4.

P. A decisão final do procedimento — já transitada, ao contrário do que insinua a Recorrente nas 
suas alegações — conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas relativas à promoção 
e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e de países terceiros 
e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir auxílios de Estado nos 
termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de financiamento da forma-
ção, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação prévia nos termos do 
artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

Q. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em que 
a Comissão consideraria a Decisão como executada.

R. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

S. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum 
dos agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão co-
municando que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado 
considera a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reem-
bolso — cfr. doc n.º 7 em anexo.

T. Em Outubro de 2012 — através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 8 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

U. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
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medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

V. Também no que respeita às acções de promoção financiadas pelas receitas da taxa de promoção 
no período compreendido entre 2007 e 2011 — as quais não se encontram abrangidas pela Decisão de 
2010 —, a Comissão já encerrou as suas diligências de investigação preliminares, não tendo sequer 
chegado a instaurar qualquer procedimento de investigação formal, nesta matéria.

W. À semelhança do sucedido para o período compreendido entre 2002 e 2006, através de carta 
datada de 3 de Agosto de 2012, o Estado Português informou a Comissão de que os apoios concedidos 
entre 2007 e 2011 preenchem as condições previstas nos artigos 1.º e 2.º do Regulamento (CE) 1998/2006 
da Comissão, respeitando os limites de minimis aí estabelecidos, pelo que não constituem auxílios de 
Estado, na acepção do artigo 107.º, n.º 1 do TFUE — cfr. doc. n.º 9 em anexo.

X. Através de carta datada de 18 de Setembro de 2012, a Comissão confirmou que toma boa nota 
do preenchimento dos limites de minimis pelos apoios concedidos entre 2007 e 2011 reconhecendo 
assim que, de acordo com as informações transmitidas por Portugal, os apoios em causa preenchem as 
condições previstas no Regulamento (CE) 1998/2006 da Comissão, pelo que obedecem aos limites de 
minimis aí fixados, não constituindo, consequentemente, auxílios de Estado — cfr. doc. n.º 10 em anexo.

Y. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

IV. DO PEDIDO
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais.

Só nestes termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
1. A………………….., Lda. recorre da sentença que julgou improcedente a impugnação apresentada 

quanto à taxa de promoção do mês de Abril de 2003, invocando a existência de ilegalidade ou vício 
decorrente da violação do disposto no art. 88.º n.º 3 do T.C.E., actual n.º 3 do art. 108.º do Tratado de 
Funcionamento da União Europeia (T.F.U.E.), fundado na decisão proferida no processo de investigação 
C 43/2004 mandado instaurar pela Comissão contra Portugal.

Mais defende ainda, a título subsidiário, haver questões prejudiciais, a sujeitar à apreciação pelo 
Tribunal de Justiça da União Europeia (T.J.U.E.), caso se não entenda como defende.

O l.V.V. apresentou alegações de resposta, em que começa por colocar a questão de as alegações 
da recorrente não cumprirem o ónus a que se refere o art. 685. -A do C.P.C., mais pugnando pela lega-
lidade da dita taxa de promoção com base em vários argumentos, e juntando ainda vários documentos 
relativos ao dito processo.

2. Emite -se ainda o seguinte parecer sobre a dita questão prévia, a questão de fundo que resulta para 
apreciação que é relativa a ilegalidade do acto, fundada na não notificação prévia à Comissão Europeia 
da dita taxa, nos termos do previsto no art. 88.º n.º 3 do T.C.E., ora art. 108.º n.º 3 do T.F.U.E., sobre a 
junção tardia dos documentos, e finalmente sobre as ditas questões prejudiciais que foram suscitadas 
a título meramente subsidiário.

2.1. Quanto à dita questão prévia, afigura -se não ser de rejeitar o recurso tal como se mostra 
interposto.

Aliás, se no dito processo foram proferidas outras decisões pela Comissão, tal releva quanto à 
matéria de direito posta em causa.

Daí a possibilidade e interesse na junção dos documentos juntos pelo I.V.V., relativos aos termos 
integrais da decisão proferida e aos subsequentes à mesma que a recorrente continua a invocar em abono 
da tese que defende, bem como à acção que relativamente à mesma chegou a ser proposta, resultando 
assim ser de admitir a sua junção, nos termos do art. 524.º n.º 2 do C.P.C..

2.2 Aliás, de acordo com essa documentação junta pelo recorrido l.V.V., resulta até que a Comis-
são fez cessar a recuperação que chegou a determinar que Portugal tinha de efectuar, considerando 
ainda que as situações em causa se enquadravam no n.º 4 do dito art. 108.º e no Regulamento (CE) 
n.º 1998/2006, da Comissão (fls. 359), resultando afinal aplicável o art. 88.º n.º 4 do T.C.E., ora art. 108.º 
n.º 4 do T.F.U.E..

Aliás, se a Comissão Europeia chegou a entender que Portugal agiu em violação do previsto no 
art. 108.º n.2 3 do T.F.U.E., tal não retirava às autoridades nacionais competência para decidir sobre a 
anulação da autoliquidação, segundo o entendimento que decorre da jurisprudência do T.J.U.E., con-
forme recentemente foi analisado por Carla Amado Gomes e Rui Tavares Lanceiro em A revogação 
de actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União Europeia: um instituto 
a dois tempos?, Revista do Ministério Público n.º 132 p. 37 e ss..
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E na sentença recorrida entendeu -se não ser de proferir decisão nesse sentido, pelas razões que 
foram explicitadas, sendo foram já proferidos alguns acórdãos pelo S.T.A. a julgar improcedentes 
recursos interpostos com fundamentos semelhantes ao presente  - assim, por ex., acórdão de 5 -6 -13 no 
proc. 0249/13.

2.3. Nesse circunspecto, e pese embora as decisões do T.J.C.E., já antigas, que a recorrente cita em 
abono da posição que defende, não faz sentido sujeitar a apreciação do T.J.U.E. as questões suscitadas no 
final das conclusões que apresentou, tratando -se afinal de mais um caso em que o previsto no art. 267.º 
§ 3º do T.F.U.E., não é de aplicar, segundo a doutrina do acto claro há muito reconhecida.

3. Concluindo, parece que o recurso é de improceder, sendo de confirmar o decidido.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A) No dia 13 de maio de 2003, a A……………….. procedeu à autoliquidação da quantia de 

€ 103 890,68, a título de taxa de promoção referente ao mês de abril de 2003, cfr. documentos nºs 1 
a 3, junto com o pedido de revisão oficiosa, a qual por sua vez é o doc. 1 que instrui a petição inicial 
desta impugnação, aqui dados por reproduzidos o mesmo se dizendo dos demais elementos infra 
referidos;

B) os montantes vindos de referir foram apurados através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa, factualidade que resulta dos articulados apresentados pelas Partes, ou seja não 
é objecto de dissenso;

C) em 18 de abril de 2006 a A…………….. apresentou pedido de revisão oficiosa das autoliqui-
dações referidas em A, vide artigo 1º da petição inicial e doc. n.º 1 que instruiu a petição inicial;

D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 8/05/2006, cfr doc. 2 que instruiu a petição inicial;
E) Em 18/07/2006, via postal, a Impugnante remeteu a petição inicial que deu origem à presente 

Impugnação, vide fls. 1 e sgs;
F) No dia 1 de Dezembro de 2004 a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE com 
vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado, 
encontrando -se o referido procedimento em curso, não tendo ainda sido adoptada decisão definitiva sobre 
o mérito da causa, verificando -se apenas a apreciação liminar melhor especificada na alínea seguinte, 
cfr. doc. n.º 3 que instruiu a petição inicial;

G) Do documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005.
sob a epígrafe:
“Auxilio Estatal — Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa de promoção do Vinho” extracta -se o que 

infra se registará dando -se o demais por reproduzido:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa… sobre a taxa de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
— aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países 

terceiros, e
— aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho,

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto as vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.
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IV CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
— o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

— o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas 
de promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio:

— as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”. idem anterior;
H) A Comissão Europeia encerrou o procedimento a que vimos aludindo através de decisão pro-

ferida em 20 -07 -2010, que Portugal questionou através do competente recurso de anulação que dirigiu 
ao Tribunal Geral da União Europeia, decisão:

…
 - limitada até 31 de Dezembro de 2006 “data da entrada em vigor das novas Orientações Comu-

nitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 2007 - 2013, sem prejuízo 
da posição que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa 
data.”

Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º n.º 3, alínea c) do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para do artigo 107º nº3, alínea c) do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006...

…”. cfr documentos n.º 3 e 4 referidos no despacho mediatamente antecedente desta sentença.
3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Viseu julgou a impugnação improcedente, por entender que: 

(destacam -se apenas os trechos mais relevantes da decisão com interesse para o presente recurso).
“II III Os Factos e o Direito
(…)
Como bem refere o IVV, em sede de contestação com a apresentação da presente impugnação, a 

A………………, Lda. pretende, apesar de tal não fazer incluir no seu pedido, impugnar judicialmente 
o indeferimento do pedido de revisão oficiosa que efectuou de uma autoliquidação referente à taxa de 
promoção.

A questão fundamental nestes autos é a da natureza da taxa de promoção prevista no DL n.º 119/97, 
de 15 de Maio, mormente a sua compatibilidade com o direito comunitário, sendo que todas as questões 
levantadas pela lmpugnante dependem da resposta dada a esta questão.

Alega a Impugnante que as taxas por si autoliquidadas constituem um auxílio de Estado, contra-
pondo o IVV que a própria Comissão Europeia defende, em larga medida, exactamente o contrário.

Refere o IVV que para a A……………. tudo se baseia numa pretensa violação do Direito Comu-
nitário que, pelo facto de existir uma taxa sobre determinados operadores económicos, se transmuta 
supostamente num auxílio de Estado ilegal e contrário ao Tratado que institui a Comunidade Europeia 
(adiante designado «Tratado CE»).

A taxa de promoção incide sobre os «vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, 
bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados», sendo devida pelo agente económico 
(e, em certos casos, pelo produtor) ao IVV — cf art.º 1º, n.º1, e art.º 3.º do D.L n.º 119/97.
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A taxa de promoção constitui, conforme decorre do n.º 1 do art.º 1º do DL. n.º 119/97, a «con-
trapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção 
genérica e à coordenação geral do sector».

De acordo com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o IVV 
coordena e controla a organização institucional do sector vitivinícola, ao mesmo tempo que audita o 
sistema de certificação de qualidade e acompanha a política comunitária (eg., preparando as regras 
para a sua aplicação), bem como participa na coordenação e supervisão da promoção dos produtos 
vitivinícolas.

E são estas as suas funções desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de Setembro, e 
posteriores reestruturações pelos Decreto -Lei n.º 102/93, de 2 de Abril, Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 de 
Abril e Decreto -Lei n.º 47/2007, de 27 de Fevereiro.

Efectivamente, ao IVV são incumbidas competências relativas à coordenação da actividade 
vitivinícola nacional e respectiva regulamentação técnica, à definição e acompanhamento das regras 
da Organização Comum do Mercado Vitivinícola (OCM), ao acompanhamento junto das instâncias 
comunitárias dos processos relativos ao sector vitivinícola, à promoção das medidas de organização 
institucional do sector vitivinícola e à definição dos princípios, regras e regulamentação técnica a que 
deve obedecer o sector vitivinícola.

As normas gerais sobre os auxílios de Estado constam dos artigos 87.º a 89.º do Tratado de Roma 
e aplicam -se «à produção e ao comércio dos produtos do sector vitivinícola por força do art.º 71.º do 
Regulamento (CE) n.º 1493/99 do Conselho, que estabelece a organização comum de mercado destes 
produtos», cfr. considerando n.º 55 do documento mencionado na alínea G) dos factos provados e, 
bem assim, sobre a aplicação deste regime, ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado 
e Fiscalidade, Almedina, pág. 143 e ss.

Ora, nos termos do n.º 1 do artº 87.º do Tratado de Roma, os auxílios estatais são, salvo determi-
nadas excepções, proibidos na ordem jurídica comunitária.

Auxílios estatais são aqueles «concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, 
independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favore-
cendo certas empresas ou certas produções.», cfr. n.º 1 do art.º 87.º do Tratado de Roma.

No contexto de uma livre concorrência no mercado interno e, nomeadamente, da abertura dos 
serviços públicos à concorrência, os Estados -Membros intervêm por vezes através de recursos públicos 
para promover determinadas actividades económicas ou proteger indústrias nacionais. Ao favorece-
rem determinadas empresas em relação aos seus concorrentes estes auxílios estatais podem falsear a 
concorrência.

Os auxílios estatais são proibidos pelo Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 
No entanto, algumas excepções autorizam os auxílios, justificados por objectivos de interesse comum, 
por exemplo, para os serviços de interesse económico geral, desde que estes não falseiem a concorrência 
num sentido contrário ao interesse comum. O controlo dos auxílios estatais exercido pela Comissão 
Europeia consiste assim em avaliar o equilíbrio entre os efeitos positivos e negativos dos auxílios.

A Política de Concorrência à um factor crucial para a criação de condições de crescimento eco-
nómico e prosperidade, uma vez que influencia as decisões de investimento, aquisições empresariais, 
políticas tarifárias e de desempenho económico. Por outro lado, ajuda a promover uma melhor afectação 
dos recursos e reforçar a competitividade da indústria europeia, para o benefício dos cidadãos.

Em matéria de Política de Concorrência, Auxílios de Estado, o artigo 87º do Tratado da União 
Europeia refere que são proibidos, de uma forma geral, auxílios estatais que falseiem ou ameacem 
falsear a concorrência. Esta proibição não é absoluta, uma vez que existem situações para as quais os 
Auxílios de Estado são compatíveis com o Mercado Comum, enumeradas nos n.ºs 2 e 3 desse artigo. 
Compete à Comissão Europeia a função de controlar os auxílios estatais, de acordo com o artigo 88º 
do Tratado, e os Estados -Membros têm o dever, obrigação de notificação, de informar a Comissão da 
concessão dos Auxílios de Estado, ainda durante a fase de projecto.

Neste contexto, as regras em matéria de Auxílios de Estado visam garantir o bom funcionamento 
do mercado da EU, de modo a que a concorrência não seja distorcida, contribuindo, assim, para o bem-
-estar dos consumidores e para a competitividade da economia europeia.

O Mercado Comum assenta no princípio da livre concorrência entre as empresas da União 
Europeia. A corroborar este princípio, o artigo 87º do Tratado da União Europeia estabelece que são 
incompatíveis com o Mercado Comum os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de re-
cursos estatais, que confiram uma vantagem económica aos beneficiários, a qual deve ser concedida 
selectivamente, e a medida de auxílio deve ameaçar falsear a concorrência e as trocas comerciais entre 
os Estados -Membros.

Só são incompatíveis com o mercado comum os Auxílios de Estado que afectem as trocas comer-
ciais entre os Estados -membros e falseiem ou ameacem falsear a concorrência.

O regime comunitário de auxílios estatais assenta num sistema de autorização prévia, nos termos 
do qual a Comissão Europeia determina se uma medida de auxílio que o Estado -Membro pretenda 
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conceder pode beneficiar das derrogações previstas nos nºs 2 e 3 do artigo 87º do Tratado da União 
Europeia (Ver Regras processuais e procedimentos).

Com a preocupação de simplificação administrativa, a Comissão veio a considerar que existem 
auxílios de reduzido valor, não susceptíveis de afectar de forma significativa o comércio e a concorrência 
entre Estados -Membros, não devendo como tal ser abrangidos pelo nº.1 do art.º 87 do Tratado da União 
Europeia. Adoptou então uma regra dita de minimis, que foi pela primeira vez definida no contexto da 
política relativa aos auxílios estatais às pequenas e médias empresas (Regra de minimis).

O IVV, em sua defesa, alega que o seu financiamento é garantido, em larga medida, pela taxa de 
promoção. Isto mesmo foi confirmado pela Comissão Europeia na sua decisão de início do procedimento 
de investigação em curso, ao registar, por um lado, que «[a]s receitas desta taxa dita de promoção do 
vinho correspondem a mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV» e, por outro, 
que «o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal» (cfr. resumo da Decisão da Comissão, página 12, parágrafo 144). Admite -se que o nome não 
seja o mais adequado à natureza da taxa, mas tal deve -se ao Legislador e não ao IVV.

Cfr. Decisão da Comissão C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do vinho, 
publicada no JOUE C 92, de 16.04.2005, a que se dará particular atenção no capítulo 0 infra (cfr. doc. 
n.º 2, que ora se junta e se dá por reproduzido para todos os efeitos legais).

Sucede que, in casu, tudo não podia ser mais cristalino: os agentes económicos, quase sempre 
empresas produtoras, quando vendem a granel para retalhistas ou consumidores, dentro ou fora do 
território nacional, ou quando pedem ao IVV os selos necessários (quando o vinho é engarrafado ou 
embalado), devem autoliquidar um determinado valor por cada litro do produto vínico.

Tratando -se de vinhos, espumantes e espumosos, aguardentes e bagaceiras esse valor é de € 0,0135 
por litro.

Tratando -se de vinagres de vinho, esse valor é de € 0,0067 ou € 0,0042 consoante o seu fim.
Com efeito, toda a posição da Impugnante se fixa na hipotética violação do Direito Comunitário, 

sustentando -se, para tal, em dois documentos: i) um documento da Comissão Europeia  - publicado no 
JOUE  - C 92/12, de 16.4.2005, onde podemos ler:

“Auxilio Estatal —Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho.
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE (2005/C 

92/06)”
e ii) num parecer de dois jurisconsultos portugueses.
Com base no parecer junto aos autos pela Impugnante, dos jurisconsultos Dr. António da Gama 

Lobo Xavier e Dr. Paulo de Castro Rangel, datado de Agosto de 2005, alega a Impugnante que o 
conceito de auxílio estatal tem sido interpretado de forma muito lata pelo TJCE, abrangendo todas 
aquelas intervenções que «sob formas diversas, contribuam para reduzir os encargos que normalmente 
oneram o orçamento de uma empresa e que, por isso, sem constituírem subsídios no sentido rigoroso 
da expressão, são da mesma natureza e produzem efeitos idênticos» cfr. Parecer Jurídico, pág. 28 e ss. 
e Acórdão TJCE de 23.02.1961, proferido no processo n.º 30/59.

Esquece -se a lmpugnante que por muito latas que sejam as interpretações feitas pelos Tribunais 
das normas, as mesmas devem conter -se nos limites impostos pelo próprio legislador.

Assim, nesta questão, dando razão ao IVV, é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. 
dos factos provados refere que “o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas 
pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em 
Portugal não constitui um auxílio estatal” (sublinhado nosso), conclusão 144.

Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante não faz sentido 
considerar a mesma ilegal enquanto a comissão europeia não proferir uma decisão final no âmbito do 
procedimento de investigação mencionado na alínea F dos factos provados. Pelo que, afigura -se -nos 
desde já, que a presente Impugnação não pode proceder.

Pois, não estando em causa, um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previa-
mente notificada à Comissão Europeia, nos termos do n.º 2 do art, 88.º do Tratado CE.

Afastando -se assim o argumento da falta de observância, da referida norma.
Nesta medida, é improcedente o pedido da Impugnante ao requerer — sem qualquer base legal — o 

reembolso de uma quantia que autoliquidou em estrita obediência ao quadro normativo vigente à data.
Através da Decisão da Comissão em apreço (parágrafos 144 e 145), aquela Instituição concluiu que:
(iv) «o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal». Mesmo quanto às restantes actividades, nas quais o IVV actua no mercado como uma 
qualquer empresa prestadora de serviços, entendeu a Comissão que «não existe vantagem económica 
para o IVV que decorra da sua posição de mercado» (parágrafo 70 da Decisão);
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(v) «o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas 
de promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio»;

(vi) «as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim 
como o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua com-
patibilidade com o mercado comum».

Daqui concluímos duas coisas: i) o processo em curso, que tem por objecto a taxa de promoção, 
tem um âmbito muito reduzido, sendo que a Comissão não apresenta hoje dúvidas nem obstáculos 
face aos aspectos essenciais da existência da referida taxa; e ii) as poucas medidas que estão ainda a 
ser objecto de investigação pela Comissão no processo em curso nada têm que ver com as questões de 
fundo que nos ocupam nos presentes autos.

Logo, a instauração pela Impugnante da presente acção de impugnação judicial, com base exclusi-
vamente no facto de existir uma investigação da Comissão a aspectos parcelares da taxa de promoção, 
não pode ser tida senão como a despropósito e totalmente improcedente. No respeitante ao regime de 
financiamento das medidas em epígrafe, a Comissão considera, nos parágrafos 135 e 136 da Decisão, 
que não dispõe de informações suficientes para concluir que o vinho e os produtos vínicos provenien-
tes dos outros Estados -membros beneficiam «do mesmo modo e na mesma medida que os produtos 
nacionais de todas as vantagens decorrentes da taxa» e que, em consequência, o mesmo regime não 
procede a qualquer discriminação entre os produtos nacionais e os importados, em conformidade com 
o artigo 90.º do Tratado CE.

No entanto, a própria Comissão considera, no parágrafo 143 da Decisão em causa que «não se 
afigura (...) existir discriminação entre os produtos nacionais destinados ao mercado nacional e os 
destinados à exportação no âmbito das campanhas de promoção e publicidade desenvolvidas fora do 
território português e financiadas com uma parte das receitas da taxa parafiscal».

Como bem o refere o IVV, uma vez que as mesmas acções de promoção e publicidade (tanto as 
financiadas por apoios concedidos antes de 1 de Janeiro de 2002 como as financiadas após aquela data) 
são consideradas compatíveis com o artigo 87.º do Tratado CE (cfr. parágrafos 108 e 114 da Decisão, 
acima citados), conclui -se que o financiamento das mesmas acções pelo produto da taxa de promoção 
que incide sobre os produtos vitivinícolas produzidos em Portugal não é posto em causa pela Decisão 
da Comissão que deu início ao processo em curso.

Assim, as dúvidas da Comissão relativamente à taxa de promoção enquanto mecanismo de finan-
ciamento dos auxílios às acções de promoção e de publicidade do vinho limitam -se à parte do produto 
da taxa de promoção pago pelos produtos vitivinícolas provenientes de outros Estados -membros e às 
vantagens que estes retiram das acções de promoção e publicidade acima mencionadas, na medida em 
que estas acções sejam financiadas pelas receitas da taxa.

Aqui chegados, importa concluir que, no processo de investigação em curso, a Comissão apenas 
manifesta dúvidas quanto à compatibilidade com o mercado comum dos seguintes aspectos específi-
cos da taxa de promoção (cfr. parágrafos 1 e 2 do resumo da Decisão, página 13, e parágrafo 146 da 
Decisão):

(i) saber se as campanhas de publicidade do vinho português que decorrem no território dos ou-
tros Estados -Membros e de países terceiros, apesar de mencionarem a origem dos vinhos; se limitam a 
transmitir informações sobre as características objectivas dos produtos em causa ou se contêm alegações 
subjectivas sobre a qualidade dos produtos, baseadas simplesmente na sua origem;

(ii) saber se os produtos vitivinícolas provenientes de outros Estados -Membros, que estão sujeitos 
ao pagamento da taxa, beneficiam do mesmo modo e na mesma medida que os produtos nacionais de 
todas as vantagens decorrentes da referida taxa e, como tal, se o método de financiamento dos apoios 
à promoção e à formação discrimina ou não os produtos nacionais face aos produtos importados.

A irrelevância da Decisão da Comissão para os presentes autos:
As questões relativas à taxa de promoção que estão a ser objecto de investigação pela Comissão 

são totalmente estranhas à matéria de facto que nos ocupa nos presentes autos.
Quanto aos vinhos produzidos em Portugal, ainda que comercializados fora do nosso país, a Co-

missão foi muito clara ao considerar que «não se afigura (...) existir discriminação entre os produtos 
nacionais destinados ao mercado nacional e os destinados à exportação» (cfr. parágrafo 143 da Decisão 
(cit.)).

Não se coloca assim, a propósito da actividade desenvolvida em geral pela Impugnante e nos 
presentes autos em concreto, qualquer problema de Direito Comunitário derivado da taxa de promoção 
a que se encontra sujeita por lei.

Resta assim concluir que o processo de investigação à taxa de promoção, que foi iniciado pela 
Comissão e que se encontra em curso, é totalmente irrelevante para os presentes autos e para a funda-
mentação da pretensão da Impugnante.

Refere a Impugnante que:
É indubitável, portanto, que o Estado Português se encontra proibido de executar o auxílio até 

decisão final da Comissão e, bem assim, ainda que esta decisão venha considerar o auxílio compatí-
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vel com a legislação comunitária e mercado comum, tal não legitima os actos de execução até então 
empreendidos.

Ademais, o Estado Português está proibido de executar não só o auxílio, mas também, e neces-
sariamente, o seu modo de financiamento, a cobrança da taxa de promoção.

Ora, com o devido respeito, não podemos concordar com a posição assumida pela impugnante, pois 
da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado Português 
em executar o auxílio, aliás, a própria decisão refere não tratar -se de um auxílio estatal o financiamento 
das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV Como se pode ler das conclusões 145 e 
147, o efeito suspensivo do n.º 3 do art. 88.º do Tratado CE, reporta -se apenas aos auxílios à promoção 
e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e 
ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão. Ou seja, a dúvida da Comissão prende -se 
com auxílios e financiamento dos auxílios visados nesta decisão, logo, não é sobre a totalidade dos 
auxílios que a Comissão tem dúvidas. Não existindo dúvidas da Comissão, não há procedimento de 
investigação e logo em relação a essas medidas não tem aplicação o efeito suspensivo previsto no n.º 3 
do art. 88.º do Tratado de Roma (ou como diz a Impugnante, a proibição de execução).

A entender -se de outra forma, ficaria totalmente desprovido de sentido o facto da Comissão ter -se 
dado ao Trabalho de separar os auxílios estatais dos não auxílios estatais, e depois dentro dos primeiros 
ter referido que as dúvidas são apenas para alguns, como resulta do paragrafo 145, onde é mencionado 
que o processo previsto no n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE é relativo a determinados auxílios e apenas 
nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e ao financiamento desses auxílios.

O que se vem dizendo, apenas na parte da separação de auxílios estatais e não estatais é, con-
trariado pela decisão referida em H) pois no demais por ela não é contrariado. E mesmo na diferente 
qualificação, a decisão qualifica os auxílios à promoção de vinho como “estatais compatíveis com o 
mercado interno...”. Na verdade as limitações da referida decisão tomam -na, na sua essência, irrelevante 
para a situação em discussão nos presentes autos. Por esta razão é que em detalhe tratamos com mais 
profundidade a decisão proferida em G).

Do exposto não restam dúvidas que a presente impugnação tem que ser julgada totalmente impro-
cedente, por não provada, confirmando -se a legalidade do indeferimento do pedido de revisão oficiosa 
da liquidação aqui em causa.

DECISÃO
Nos termos e com os fundamentos expostos, julgo totalmente improcedente, por não provada, a 

presente Impugnação.”
DECIDINDO NESTE STA:
Face ao teor das conclusões das alegações de recurso e ao teor das contra -alegações do recorrido, 

são as seguintes as questões trazidas à apreciação deste Supremo Tribunal Administrativo:
a) Saber se incorreu em erro de julgamento a sentença recorrida que julgou que a taxa de promo-

ção em causa nos autos não padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão 
Europeia, por força do disposto no artº 88º do TCE (atual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

c) Aferir da necessidade do reenvio prejudicial o TJUE para conhecimento das questões suscitadas 
na parte final das alegações da recorrente.

Previamente, importa ter em atenção que com as contra -alegações juntou o recorrido os documentos 
de fls 290 a 364, ao que se opôs a recorrente a fls.373 a 376.

Cumpre decidir:
Vistos os documentos em causa e não obstante a fase em que foram juntos, ocorre interesse na 

junção dos documentos que são relativos aos termos integrais da decisão proferida e aos subsequentes 
à mesma que a recorrente a continua a invocar em abono da tese que defende, bem como à acção que 
relativamente à mesma chegou a ser proposta, resultando assim ser, como defende o Mº Pº, de admitir 
a sua junção, nos termos do art. 524.º n.º 2 do C.P.C.

Do alegado erro de julgamento imputado à sentença recorrida e do pedido de reenvio do 
processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia.

As questões suscitadas no presente recurso, são, até nos pressupostos de facto, em tudo idên-
ticas às que foram apreciadas e decididas neste Supremo Tribunal Administrativo pelo acórdão de 
23/04/2013, proferido no processo n.º 29/12, in www.dgsi.pt, a que se seguiram os acórdãos 292/13 
de 30.04.2013, de 22.05.2013, proferidos nos recursos 9/13, 44/13, 53/13, 200/13, e 1311/12, e de 
29.05.2013, proferidos nos recursos 84/13, 198/13, 30/13, 1398/13 e ainda o ac. de 18 de Junho de 
2013 tirado no recurso 1333/12 (no qual o ora relator interveio como adjunto, assim como no referido 
acórdão de 29/05/2013 rec.198/13).

Para a decisão é relevante a seguinte legislação:
Artigo 1º. do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
1 - Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produzidos nou-

tros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui 
contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção 
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genérica e à coordenação geral do setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos 
respetivos serviços regionais.

Artigo 11º, n.º 2 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio

2 - Do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos

Artigo 12º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio

1 - Para os vinhos e produtos vínicos certificados, a taxa de promoção é devida pelos agentes 
económicos referidos no artigo 6º e deve ser liquidada e cobrada simultaneamente, consoante os casos, 
num dos atos previstos nas alíneas a) e b) do artigo 7º, devendo a entidade certificadora proceder à 
liquidação e cobrança das duas taxas no mesmo ato

Artigo 107º do TFUE (ex -artigo 87º TCE)

1. Salvo disposição em contrário dos Tratados, são incompatíveis com o mercado interno, na 
medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos 
Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem 
ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções.

Artigo 108º do TFUE (ex -artigo 88º TCE)

1. A Comissão procederá, em cooperação com os Estados -Membros, ao exame permanente dos 
regimes de auxílios existentes nesses Estados. A Comissão proporá também aos Estados -Membros as 
medidas adequadas, que sejam exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do 
mercado interno.

2. Se a Comissão, depois de ter notificado os interessados para apresentarem as suas observações, 
verificar que um auxílio concedido por um Estado ou proveniente de recursos estatais não é compatível 
com o mercado interno nos termos do artigo 107º, ou que esse auxílio está a ser aplicado de forma 
abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio no prazo que ela fixar.

Se o Estado em causa não der cumprimento a esta decisão no prazo fixado, a Comissão ou qual-
quer outro Estado interessado podem recorrer diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia, 
em derrogação do disposto nos artigos 258º e 259º.

A pedido de qualquer Estado -Membro, o Conselho, deliberando por unanimidade, pode decidir 
que um auxílio, instituído ou a instituir por esse Estado, deve considerar -se compatível com o mercado 
interno, em derrogação do disposto no artigo 107º ou nos regulamentos previstos no artigo 109º, se 
circunstâncias excecionais justificarem tal decisão. Se, em relação a este auxílio, a Comissão tiver dado 
início ao procedimento previsto no primeiro parágrafo deste número, o pedido do Estado interessado 
dirigido ao Conselho terá por efeito suspender o referido procedimento até que o Conselho se pronuncie 
sobre a questão.

Todavia, se o Conselho não se pronunciar no prazo de três meses a contar da data do pedido, a 
Comissão decidirá.

3. Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente 
dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que 
determinado projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107º, 
deve sem demora dar início ao procedimento previsto no número anterior. O Estado -Membro em causa 
não pode pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma 
decisão final.

4. A Comissão pode adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais que, conforme 
determinado pelo Conselho nos termos do artigo 109º, podem ficar dispensadas do procedimento pre-
visto no n.º 3 do presente artigo.

Artigo 109º do TFUE (ex -artigo 89º TCE)

O Conselho, sob proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu, pode adotar todos 
os regulamentos adequados à execução dos artigos 107º e 108º e fixar, designadamente, as condições 
de aplicação do n.º 3 do artº 108º.
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REGULAMENTO (CE) n.º 659/1999 do CONSELHO, de 22 de março de 1999

Artigo 2º

Notificação de novo auxílio

1. Salvo disposição em contrário dos regulamentos adotados nos termos do artigo 94º ou de outras 
disposições pertinentes do Tratado, a Comissão deve ser notificada a tempo pelo Estado -membro em 
causa de todos os projetos de concessão de novos auxílios. A Comissão informará imediatamente o 
Estado -membro da receção da notificação.

2. Na notificação, o Estado -membro em causa deve fornecer todas as informações necessárias 
para que a Comissão possa tomar uma decisão nos termos dos artigos 4º e 7º, adiante designada «no-
tificação completa».

Artigo 3º

Cláusula suspensiva

Os auxílios a notificar nos termos do n.º 1 do artigo 2º não serão executados antes de a Comissão 
ter tomado, ou de se poder considerar que tomou, uma decisão que os autorize.

Artigo 4º

Análise preliminar da notificação e decisões da Comissão

1. A Comissão procederá à análise da notificação imediatamente após a sua receção. Sem prejuízo 
do disposto no artigo 8º, a Comissão tomará uma decisão nos termos dos nºs 2, 3 ou 4 do presente artigo.

2. Quando, após análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada não constitui 
um auxílio, fará constar esse facto por via de decisão.

3. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que não há dúvidas quanto à compa-
tibilidade da medida notificada com o mercado comum, na medida em que está abrangida pelo n.º 1 do 
artigo 92º do Tratado, decidirá que essa medida é compatível com o mercado comum, adiante designada 
«decisão de não levantar objeções». A decisão referirá expressamente a derrogação do Tratado que 
foi aplicada.

4. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada suscita dú-
vidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum, decidirá dar início ao procedimento formal 
de investigação nos termos do n.º 2 do artigo 93º do Tratado, adiante designada «decisão de início de 
um procedimento formal de investigação».

Artigo 17º

Cooperação nos termos do n.º 1 do artigo 93º do Tratado

1. A Comissão obterá do Estado -membro em causa todas as informações necessárias para, em 
cooperação com o Estado -membro, proceder ao exame dos regimes de auxílio existentes, nos termos 
do n.º 1 do artigo 93º do Tratado.

2. Quando a Comissão considerar que um regime de auxílio existente não é ou deixou de ser 
compatível com o mercado comum, informará o Estado -membro em causa da sua conclusão preliminar 
e dar -lhe -á a possibilidade de apresentar as suas observações no prazo de um mês. A Comissão pode 
prorrogar este prazo em casos devidamente justificados.

(Regulamento (CE) n.º 994/98 do Conselho de 7 de maio de 1998)

Artigo 2º

De minimis

1. A Comissão pode, através de regulamento adotado nos termos do artigo 8º do presente regu-
lamento, determinar que, tendo em conta a evolução e o funcionamento do mercado comum, determi-
nados auxílios não satisfazem todos os critérios previstos no n.º 1 do artigo 92º do Tratado sendo, por 
conseguinte, isentos do processo de notificação previsto no n.º 3 do artigo 93º do Tratado, desde que os 
auxílios concedidos a uma mesma empresa, durante determinado período, não excedam um montante 
fixo determinado.

2. Os Estados -membros prestarão a todo o tempo, a pedido da Comissão, todas as informações 
adicionais relativas aos auxílios isentos nos termos do n.º 1.
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Regulamento (CE) n.º 69/2001 da Comissão de 12 de janeiro de 2001

Artigo 2º

Auxílios de minimis

1. Considera -se que as medidas de auxílio não preenchem todos os critérios do n.º 1 do artigo 87º 
do Tratado, não sendo, por conseguinte, abrangidas pelo procedimento de notificação previsto no n.º 3 
do artigo 88º do Tratado, se reunirem as condições estabelecidas nos nºs 2 e 3.

2. O montante total dos auxílios de minimis concedidos a uma empresa não pode exceder 100000 eu-
ros durante um período de três anos. Este limiar é aplicável independentemente da forma dos auxílios 
ou do objetivo prosseguido.

3. O limiar fixado no n.º 2 é expresso em termos de subvenção. Todos os valores utilizados referir-
-se -ão aos montantes brutos, isto é, antes da dedução de impostos diretos. Sempre que um auxílio for 
concedido sob uma forma distinta da subvenção, o montante do auxílio será o seu equivalente -subvenção 
bruto.

O valor dos auxílios desembolsáveis em várias prestações será o seu valor atualizado reportado ao 
momento da concessão. A taxa de juro a utilizar para efeitos de atualização e do cálculo do montante 
do auxílio, no caso de um empréstimo em condições preferenciais, será a taxa de referência aplicável 
no momento da concessão.

Artigo 4º

1. O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da data da sua publicação 
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.  - (JO L 10 de 13.1.2001)

Mantém -se em vigor até 31 de dezembro de 2006.
Em face das normas do DL n.º 119/97, de 15 de maio (artº 1º, n.º 1), temos então que a taxa de 

promoção incide sobre a produção dos vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, 
bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, constituindo contrapartida dos serviços 
prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho, relativamente à promoção genérica e à coordenação geral 
do setor. Aliás, esta promoção constitui mesmo uma das atribuições daquele Instituto (artº 5º, n.º 1 do 
Decreto -Lei n.º 102/93, de 2 de abril).

A mesma taxa destina -se a financiar:
a) A promoção genérica do setor:
b) A coordenação geral do setor.
Do produto dessa taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos.

Também a Decisão C -43/2004 da Comissão referida e transcrita no probatório supra distinguiu 
as várias actividades financiadas por aquela taxa, a saber:

 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação.

Como se disse no Ac. deste STA de 29/05/2013 tirado no rec. 198/13 -30 é sabido que o Tratado 
CEE, relativamente a auxílios por parte dos Estados -membros, determinava no seu artº 87º, n.º 1 (hoje 
artº 107º, n.º 1 do TFUE) que salvo disposição em contrário dos Tratados, eram incompatíveis com 
o mercado interno, na medida em que afectassem as trocas comerciais entre os Estados -Membros, os 
auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma 
que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas 
produções.

E, a fim de evitar auxílios ofensivos dos Tratados, era estabelecido um procedimento através do 
qual a Comissão, em cooperação com os Estados -Membros, procedia ao exame permanente dos regimes 
de auxílios existentes nesses Estados, propondo também aos mesmos as medidas adequadas que fossem 
exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do mercado interno.

No âmbito de tal procedimento, verificando a Comissão que um auxílio concedido por um Estado 
ou proveniente de recursos estatais não é compatível com o mercado interno, ou que esse auxílio está a 
ser aplicado de forma abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio 
no prazo que ela fixar.

Este regime impõe que os Estados -membros devam informar a Comissão atempadamente dos 
projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que 
determinado projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno deve sem demora dar início 
ao procedimento previsto no citado artº 88º (hoje 108º do TFUE). O Estado -Membro em causa não 
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pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma 
decisão final.

Todavia, a Comissão pode também adoptar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais 
que podem ficar dispensadas do procedimento acima referido. A eles nos referiremos adiante.

No caso concreto dos autos, não existiu uma comunicação prévia por parte do Estado Português 
no sentido de que pretendia conceder auxílios ao sector da vinha e do vinho, antes tendo havido uma 
queixa, tal como resulta da parte inicial da Decisão de 20 de julho de 2010 relativa à taxa parafiscal 
de promoção do vinho aplicada por Portugal C 43/04 (ex NN 38/03)  - Jornal Oficial n.º L 005, de 
08/01/2011, págs. 0011  - 0026

Com efeito aí ficou escrito o seguinte: “(1)Na sequência de uma queixa, a Comissão Europeia 
questionou as autoridades portuguesas, por ofício de 20 de janeiro de 2003, sobre uma taxa parafiscal 
de promoção do vinho, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, assim como sobre as medidas 
financiadas pelo produto dessa imposição”.

(2) A Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia respondeu à Comissão por 
ofício de 14 de março de 2003. Em resposta às perguntas formuladas pelos serviços da Comissão por 
telecópias de 14 de maio e 22 de dezembro de 2003, foram enviadas informações complementares por 
ofícios de 4 de agosto e 2 de setembro de 2003 e de 24 de fevereiro e 15 de julho de 2004.

(3) Uma vez que foi dada execução ao dispositivo em causa desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados. Com efeito, as medidas 
aplicadas por Portugal constituem novos auxílios, não notificados à Comissão e, por esse facto, ilegais, 
nos termos do artigo 1º, alínea f), do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de março 
de 1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93º do Tratado CE [3] (atual artigo 108.º do 
TFUE).

(4) Por ofício de 6 de dezembro de 2004 [C(2004) 4522], a Comissão notificou a Portugal a sua 
decisão de início do procedimento formal de exame previsto no artigo 108º, n.º 2, do TFUE relativa-
mente ao auxílio em causa. A decisão da Comissão de dar início ao procedimento foi publicada no 
Jornal Oficial das Comunidades Europeias [4].  - JO C 92 de 16.4.2005, p. 12.

Porém, anteriormente e relativamente a esta mesma queixa a Comissão havia já decidido o seguinte 
(AUXÍLIO ESTATAL — PORTUGAL

Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do artigo 88º do Tratado 

CE  - JO C 92 de 16.4.2005, p. 12
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
— o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

— o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas 
de promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

— as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte, dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

(146) Tendo em conta as considerações expendidas, a Comissão convida Portugal, no âmbito do 
processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE, a apresentar, no prazo de um mês a contar da data 
da receção da presente, as suas observações e a prestar todas as informações úteis para a apreciação das 
medidas em causa, nomeadamente quanto à natureza não discriminatória do método de financiamento 
dos auxílios tratados na presente decisão e quanto ao caráter objetivo da campanha de publicidade 
desenvolvida nos mercados dos Estados -Membros e de países terceiros.

Em face dos factos provados nos autos, da legislação transcrita e da Decisão da Comissão, pode-
mos desde já retirar as seguintes conclusões:

1ª) A taxa de promoção prevista no DL n.º 119/97, de 15 de maio, engloba várias parcelas.
2ª) Dessas parcelas o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV 

enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal, bem 
como o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constituem um auxílio estatais 
para efeitos do Tratado CEE (hoje TFUE).

Deste modo, uma parte da taxa que financia estas atividades é legal, não ofendendo as normas do 
Tratado apontadas pela recorrente.
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Porém, constituindo a taxa uma unidade, embora aquela parte não constitua auxílio, será que 
mesmo assim o Estado Português estava obrigado à notificação acima referida, porque a outra parte da 
taxa veio a ser considerado auxílio?

Esta questão foi desenvolvidamente tratada no Acórdão deste STA (e Secção) de 23 de abril pas-
sado, proferido no Processo n.º 29/13, onde ficou escrito, para além do mais, o seguinte:

“No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autorida-
des portuguesas, em 20 de janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que 
não constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de ser-
viços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do setor vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º

A única ação de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 
367,12 EUR, não constitui um auxílio.

Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na aceção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de dezembro de 2006.

Artigo 3º

1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem 
portuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (1), isto é, desde que Portugal 
respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam o reembolso 
de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados -Membros, 
entre 1997 e 31 de dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 (que 
procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 mediante 
recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das sétima e nona 
condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.
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No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (2), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado 
aos auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação 
(…)”(Carta de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O artº. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente 

notificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão 
final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (3).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito direto na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente à 
Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda a 
ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (4).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os atos praticados durante o período da proibição 
contida no artº. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os actos inválidos»” (5). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acór-
dão de 1973 (6), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do Direito 
Comunitário, com vista a restabelecer o status quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (7).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final da 
Comissão (8). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição 
de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de fevereiro de 
2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição de 
auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adotado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos atos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe-lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efetivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excecionais.». (9)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objeto a restituição dos auxílios 
suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, como 
vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.
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O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de 
promoção em causa durante o respetivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro 
lado, coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da autoliquidação em causa 
(relativa a setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar 
início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no artigo 6º do 
regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação 
de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (10), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (11), no caso concreto, por ilegalidade for-
mal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria que 
a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distinguir, por 
um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas ações de promoção e publicidade 
dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respetivo financiamento, 
através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente da taxa cobrada 
aos operadores do setor vitivinícola e afeta, no essencial, ao financiamento da atividade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da autoliquidação, no valor 
de 10.401,95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de setembro de 2007, com fun-
damento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio (12), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um ato legislativo não tiver tido lugar a sua notificação 
à Comissão ou se o ato legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha pronunciado 
de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência será a veri-
ficação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (13).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 de 

março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a 
noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do artº. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de novembro de 1991 (14).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (15).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja seletiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afete o comércio entre os EM” (16).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (17), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não perceção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do setor desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afetação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
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financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (artº. 11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto de 
não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, como 
vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. 
Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do setor e cujo objetivo 
essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não implica, 
à partida, um auxílio concedido direta ou indiretamente através de recursos do Estado e, por outro lado, 
serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos auxílios de Estado (18).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, a 
Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das atividades 
desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor 
vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um 
auxílio de Estado na aceção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da República 
Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 de 
dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afeta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afeta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais ações é que se poderia averiguar se seriam 
ou não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” (19) de tal medida envolver auxílios estatais (20), em termos de exigir 
a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente 
suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade 
da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o respetivo 
procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do artº. 88º do TCE (ponto L das Con-
clusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da autoliquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside na 
particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor de 
ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas pelas 
vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não su-
biste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da nulidade 
seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a receita da 
taxa afeta ao financiamento das atividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do seu orçamento 
e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa apenas uma 
pequena parte.
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Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da atividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais.Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afetada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no artº. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da autoliquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de 
Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida”.
Porque a situação tratada no transcrito aresto é idêntica à dos presentes autos, sendo os mesmos os 

intervenientes e sendo as alegações e contra -alegações muito semelhantes, variando apenas o montante 
e o período temporal da taxa  - nestes autos está em causa a taxa referente ao mês de Abril de 2003 no 
montante de € 103 890,68  - a doutrina que dele resulta é inteiramente transponível para o caso dos autos.

Em face do que ficou dito, improcedem todas as conclusões das alegações e, em consequência, 
o recurso.

4 - DECISÃO:
Nestes termos e pelo exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida ficando 
prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE requerido pela recorrente.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 9 de Outubro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques 
da Silva.

(1) Segundo o disposto no artigo 7, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de março de 1999, 
«A Comissão pode acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível com o 
mercado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante designada «decisão condicio-
nal» (cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64)

(2) O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os cri-
térios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três 
exercícios financeiros por empresa beneficiária.

(3) Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de março de 1999.
(4) Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, 

“O Papel dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude 
da última frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE ?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, 
cit., p. 56.

(5) Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.
(6) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.
(7) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.
(8) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de novembro de 1990, Processo C -354/90.
(9) Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.

(10) Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas de 
Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respetivo direito nacional, o que engloba o regime do procedimento 
administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis ao proce-
dimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou análogos 
meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A revogação 
de atos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, Revista do 
Ministério Público, Ano 33, outubro/dezembro, de 2012, pp. 33 ss.

(11) Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos arts. 281º e 282º 
da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos plasmados 
no art. 73º do CPTA.
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(12) Segundo o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produ-
zidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respetivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, nº1, dispõe -se que “São objeto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.

(13) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.
(14) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do 

Advogado -Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de setembro de 1990, proc C -5/89.
(15) Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.
(16) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina Coim-

bra, 2012, p. 520.
(17) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., 

p. 714.
(18) Cfr. Acórdão de 20 de novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(19) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.
(20) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38. 

 Acórdão de 9 de Outubro de 2013.

Assunto:

Graduação de Créditos. Privilégio creditório mobiliário geral. Penhora.

Sumário:

Os créditos de IRS, IRC, IVA e por Contribuições à Segurança Social prevalecem na 
graduação sobre os créditos comuns garantidos por penhora, em razão do privilégio 
creditório mobiliário geral que a lei lhes atribui.

Processo n.º 1087/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: B……….., S.A
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
 - Relatório  -
1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administra-

tivo e Fiscal do Porto, de 27 de Dezembro de 2012, proferida nos autos de Reclamação, Verificação 
e Graduação de Créditos que correm apensos à execução fiscal n.º 501 518 070, na parte em que não 
graduou os créditos reclamados pela Fazenda Pública relativos a IRS, IVA, IRC e Contribuições para 
a Segurança Social em primeiro lugar, prevalecendo sobre os demais créditos comuns verificados e 
graduados, apresentando para tal as seguintes conclusões:

A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença proferida em 1.ª instância, na parte em 
que não graduou os créditos de IRS, IRC, IVA e Contribuições para a Segurança Social, reclamados 
pela Fazenda Pública, no lugar que lhes competia.

B. Como bem refere a douta sentença de que se recorre, gozam do privilégio mobiliário geral 
previsto nos artigos 111.º do CIRS e 108.º (actual 116.º) do CIRC e art. 736.º do Código Civil, os cré-
ditos de IRS e IRC reclamados, face à data da penhora ocorrida em 30.08.1996, uma vez que estamos 
perante os últimos três anos.

C. Por sua vez, gozam os créditos de IVA de igual privilégio mobiliário geral, sem limite temporal, 
de acordo com os artigos 736.º, n.º 1 do Código Civil e os de Contribuições para a Segurança Social 
nos termos do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 103/80 de 08 de Maio.

D. Todavia, na douta sentença, alicerçando -se no douto Acórdão do Tribunal Constitucional com 
o n.º 362/2002, publicado no DR n.º 239, I séria A, de 16 de Outubro de 2002, que declarou a inconsti-
tucionalidade com força obrigatória geral, por violação do princípio da confiança, da norma constante 
do artigo 104.º do Código do IRS, actual 111.º, na interpretação segundo a qual o privilégio imobiliário 
geral nele conferido à Fazenda Nacional prefere à hipoteca, nos termos do art. 751.º do Código Civil,

E. entendeu -se que “os créditos privilegiados de IRS, IVA e IRC não gozam de prioridade na 
graduação em confronto com os créditos garantidos por penhora, em que militam as mesmas razões, 
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tanto mais que a penhora decorre de um acto determinado por uma entidade pública e a hipoteca resulta 
de um acto privado”.

F. Acontece que, no caso dos autos, o concurso não é entre o privilégio (i)mobiliário geral de que 
beneficiam os créditos reclamados pela Fazenda Pública e a hipoteca, mas sim entre aquele privilégio 
mobiliário e a penhora de que beneficiam os outros créditos reclamados e exequendos.

G. Contrariamente ao que ocorre na ocorrência da hipoteca e do privilégio (i)mobiliário geral, o 
Tribunal Constitucional entende que não há lugar a qualquer violação do princípio da confiança dos 
demais credores, nem a preferência se mostra arbitrária, irrazoável ou desproporcional à protecção 
conferida pela penhora, cfr. Acórdãos n.º 193/2003, 697/2004 e 231/07, disponíveis em www.tribu-
nalconstitucional.pt.

H. No mesmo sentido, acolhendo esta jurisprudência do Tribunal Constitucional, já se pronunciou 
o Supremo Tribunal Administrativo, nos recursos n.º 648/11, de 18.01.2012, n.º 0173/12 de 23.05.2012 
e n.º 315/12, de 05.07.2012, disponíveis em www.dgsi.pt.

I. Como se doutrinou no aresto proferido pelo STA, no recurso n.º 0173/12, que aqui nos permitimos 
citar: “A preferência do privilégio creditório sobre a penhora resulta da conjugação dos artigos 822.º 
com o artigo 733.º do CCv, uma vez que a preferência que a penhora confere ao exequente de ser pago 
com preferência a qualquer outro credor que não tenha garantia real anterior, apenas existe nos casos 
em que a lei especial não estabeleça outras regras de preferência, sendo um desses casos as normas que 
estabelecem os privilégios (cfr. ac. do STA de 30/11/2004, rec. n.º 752/04)”.

J. Continuando, “Por um lado, confrontando -se o privilégio com créditos cuja única causa de 
preferência é a penhora, apesar dos direitos conferidos por ambas as garantias se reportarem à mesma 
data – a da apreensão de bens – o privilégio pré -existe e, por isso, o credor que dele goza deve ser 
satisfeito com prioridade.(cfr. Miguel Lucas Pires, Dos Privilégios Creditórios: regime jurídico e sua 
influência no concurso de credores, pág. 183).”.

K. Pela penhora, e como preceitua o n.º 1 do art. 822.º do Código Civil, o exequente adquire um 
direito real de garantia, que lhe assegura preferência sobre os demais credores sem privilégio ou garantia 
real anterior, no pagamento pelo produto da venda dos bens penhorados.

L. Como refere Salvador da Costa, in O Concurso de Credores, 1998, pág. 171, o privilégio 
creditório “surge com a constituição do direito de crédito que garante, mas a sua eficácia depende do 
acto de penhora sobre os bens que são objecto da sua incidência, o que significa que a sua constituição 
se verifica quando ocorrem os actos ou os factos de que a lei faz depender a sua atribuição, e que se 
concretizam nos bens penhorados na acção executiva”.

M. Neste contexto, tendo a penhora nos autos de execução fiscal sido efectuada em 30.08.1996, 
os créditos reclamados pela Fazenda Pública de IRS, IRC, IVA e Segurança Social dos anos de 1993 a 
1996, gozam, como entendido pelo tribunal “a quo”, de privilégio mobiliário geral.

N. Deste modo, como os privilégios surgiram com a constituição dos direitos de crédito que 
garantem, apesar de eficazes com o acto de penhora em 1996, os créditos reclamados pela Fazenda 
Pública, devem prevalecer sobre os créditos exequendos e reclamados cuja única causa de preferência 
resulte de penhoras constituídas em datas posteriores.

O. Padece assim a douta sentença de erro de julgamento de direito, por violação do disposto nos 
artigos 240.º, n.º 1 do CPPT, 822.º, n.º 1 e 733.º do Código Civil.

Termos em que,
Deve ser concedido provimento ao presente recurso jurisdicional e, em consequência, ser revogada 

a douta sentença e substituída por acórdão que admita, reconheça e gradue os créditos reclamados 
pela Fazenda Pública, relativos a IRS, IRC e IVA e Contribuições para a Segurança Social, garantidos 
por privilégio mobiliário geral nos termos dos citados preceitos, em primeiro lugar, sobre os demais 
créditos verificados e graduados que beneficiam de penhora ocorrida em data posterior.

2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal emitiu o parecer 

de fls. 359 e 360 dos autos, no sentido de que o recurso merece provimento, sendo de proceder a nova 
graduação na qual os créditos reclamados de IRS, IRC e IVA, bem como os respectivos juros, devem 
ser graduados em 1.º lugar, seguindo -se -lhes, em 2.º lugar, os exequendos e os reclamados relativos a 
contribuições para a segurança social e respectivos juros.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
3 – Questão a decidir
É a de saber se a sentença recorrida enferma de erro de julgamento ao não ter graduado os créditos 

reclamados provenientes de IRS, IRC, IVA e CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 
com prevalência sobre os créditos comuns garantidos por penhora, no entendimento de que o juízo de 
inconstitucionalidade expresso no Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 362/2002 no confronto entre 
privilégios imobiliários gerais e créditos garantidos por hipoteca vale igualmente no confronto entre 
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privilégios mobiliários gerais e os créditos garantidos por penhora, tanto mais que a penhora decorre 
de um acto determinado por uma entidade pública e a hipoteca resulta de um acto privado.

4 – Na sentença objecto do presente recurso foram fixados os seguintes factos (que numerámos):
1. Por apenso ao processo de execução fiscal que a Fazenda Pública instaurou a “A………, Lda.”, 

Contribuinte Fiscal n.º ………, com domicílio fiscal na Rua ………, ………., em Matosinhos foram 
reclamados os seguintes créditos:

a. Por “B…………, S.A.”, CF n.º ………., um crédito no montante global de 8.439.808$00, 
sendo 7.080.968$00 de capital, acrescido de juros vencidos em 21/4/99 no montante de 1.358.840$00, 
garantido por penhora lavrada em 30/9/1998, efectuada no Processo n.º 439/07, que corre termos no 3º 
Juízo Cível do Tribunal Judicial de são João da Madeira, que incidiu sobre os bens móveis identificados 
no auto de penhora de fls. 9/13 (18/20).

b. Por “C…………, S.A.”, CF n.º ………, um crédito no montante de 1.472.864$00, acrescido 
de juros legais, garantido por penhora lavrada em 7/11/1997, efectuada no Processo n.º 43 -A/97, que 
corre termos no 7.º Juízo Cível do tribunal Judicial de Lisboa, que incidiu sobre os bens móveis pe-
nhorados nos autos.

c. Pela Fazenda Pública foram reclamados créditos de IRS referentes a 1993 a 1996, créditos de 
IRC relativos a 1994, créditos de IVA, créditos provenientes de Contribuições para a Segurança Social, 
todos acrescidos de juros.

d. Por “Instituto da Segurança Social, I.P.2 NIPC 505 305 500, um crédito no montante global de 
€260.011,47, referente a Contribuições para a Segurança Social, acrescido de juros de mora, garantido 
por privilégio imobiliário.

2. O processo de execução corre termos para cobrança de Contribuições para a Segurança Social, 
juros de mora e legais acréscimos.

3. A penhora efectuada no processo de execução fiscal ocorreu em 30/08/1996 e incidiu sobre os 
bens móveis constantes do auto de penhora de fls. 100/102.

5. Apreciando.
5.1 Do alegado erro de julgamento da graduação de créditos efectuada na sentença recorrida
A sentença recorrida, a fls. 285 a 295 dos autos, embora tendo reconhecido e admitido à gradu-

ação todos os créditos reclamados, graduou -os, porém, atendendo somente à antiguidade da penhora 
que os garantia: em 1.º lugar, os créditos exequendos, garantidos por penhora efectuada em 30/8/2006; 
em 2.º lugar, os créditos reclamados por “C…………, S.A.”, que beneficiam de penhora lavrada em 
7/11/1997 e em 3.º lugar os créditos reclamados por “B……….., S.A.”, garantidos por penhora lavrada 
em 30/9/1998, remetendo para 4.º e 5.º lugar na graduação, respectivamente, os créditos reclamados de 
IRS, IVA e IRC e os créditos reclamados (pela Fazenda Pública e pelo Instituto de Segurança Social, 
I.P.), da Segurança Social, no entendimento de que estes, embora beneficiem de privilégio mobiliário 
geral (artigos 111.º do Código do IRS, 108.º do Código do IRC, 733.º e 736.º, n.º 1 do Código Civil e 
6.º, 10.º e 11.º do DL n.º 103/80, de 9 de Maio), não gozam de prioridade na graduação em confronto 
com os créditos garantidos por penhora (…) tanto mais que a penhora decorre de um acto determinado 
por uma entidade pública e a hipoteca resulta de um acto privado, julgando aplicável à situação dos 
autos o juízo de inconstitucionalidade expresso no Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 362/2002.

Não o entende, contudo, assim o próprio Tribunal Constitucional, como bem afirma a recorrente 
Fazenda Pública (cfr. conclusão G) das suas alegações de recurso).

Ponderando especificamente a questão de saber se seria inconstitucional a norma do artigo 11º 
do Decreto -Lei n.º 103/80, de 8 de Maio, quando interpretada no sentido de que o privilégio imobi-
liário nela conferido prefere à garantia emergente do registo da penhora, o Tribunal Constitucional 
pronunciou -se no sentido da não inconstitucionalidade da referida norma assim interpretada no seu 
Acórdão n.º 193/2003, julgamento este reiterado nos Acórdãos do mesmo Tribunal n.º 697/04 e 231/07 
(estes, contudo, sufragados com um voto de vencido).

Reconhecendo embora que várias das razões inventariadas na jurisprudência anterior deste 
Tribunal para concluir pela inconstitucionalidade da norma que atribui prevalência ao privilégio 
imobiliário em causa relativamente à hipoteca se aplicam igualmente aqui, entende o Tribunal Cons-
titucional que não se pode deixar de reconhecer que, face à hipoteca, é bem mais fraca a garantia do 
credor comum resultante da penhora: a dívida exequenda não goza ab origine de qualquer privilégio, 
não está de qualquer modo relacionada com o bem penhorado e surge num momento imprevisível 
dependente da simples tramitação processual, daí que conclua que não parece assim ser arbitrária, 
irrazoável ou infundada a consagração do referido privilégio a favor da Segurança Social. Não estamos, 
com efeito, perante uma afectação inadmissível, arbitrária ou excessivamente onerosa da confiança, 
já que a preferência resultante da penhora é de, algum modo, temporariamente aleatória (do acórdão 
do TC n.º 193/2003).

Ora, o entendimento expresso pelo Tribunal Constitucional relativamente ao privilégio imobiliário 
geral previsto no artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 103/80, de que beneficiam os créditos da segurança 
social, vale, de igual modo, para o privilégio mobiliário geral previsto no artigo 10.º do mesmo diploma 
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de que gozam aqueles créditos, bem como para o privilégio mobiliário geral de que gozam os créditos 
de IRS, IRC e IVA, nos termos, respectivamente, dos artigos 111.º do Código do IRS, 116.º do Código 
do IRC e 733.º e 736.º, n.º 1 do Código Civil (os primeiros se compreendidos dentro do limite temporal 
legalmente fixado, como no caso dos autos, no caso do IVA sem limite temporal).

Também este Supremo Tribunal tem entendido que os créditos que gozam de privilégios creditórios 
prevalecem, na graduação, sobre os créditos apenas garantidos por penhora, como alega a recorrente 
e resulta à evidência, entre outros, dos Acórdãos por ela citados nas suas alegações de recurso, bem 
como do recente Acórdão deste Supremo Tribunal de 14 de Fevereiro de 2013, rec. n.º 1340/12, onde 
se pode ler:

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

Pelo exposto deve concluir -se que a graduação efectuada na sentença recorrida não pode manter-
-se, havendo que, no provimento do recurso, proceder a nova graduação de créditos na qual prevaleçam 
sobre os créditos garantidos por penhora os que gozam de privilégio mobiliário geral, preferindo os 
relativos a impostos sobre os relativos a contribuições para a segurança social – atento o disposto no 
artigo 747.º, n.º 1, alínea a) do Código Civil e 10.º do Decreto -Lei n.º 103/80 de 8 de Maio  -, e gradu-
ando os créditos comuns reclamados atendendo à antiguidade do registo da penhora de que beneficiam.

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

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida 
no segmento impugnado, que no demais se mantém, graduando os créditos do seguinte modo (saindo 
as custas precípuas do produto da venda):

1.º  - Os créditos de IRS, IRC e IVA, reclamados pela Fazenda Pública, acrescidos de juros;
2.º  - Os créditos da Segurança Social, exequendos e reclamados pela Fazenda Pública e pelo 

Instituto de Segurança Social, I.P., acrescidos de juros;
3.º  - O crédito reclamado por “C………., S.A.”, acrescido de juros;
4.º O crédito reclamado por “B………., S.A., acrescido de juros.
Sem custas.

Lisboa, 9 de Outubro de 2013. — Isabel Marques da Silva — (relatora) — Pedro Delgado  — Ca-
simiro Gonçalves. 

 Acórdão de 9 de Outubro de 2013.

Processo n.º 1115/12 -30.
Recorrente: A………….
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

A Fazenda Pública, notificada do acórdão proferido por esta Secção em 11/09/2013, veio requerer 
a sua reforma quanto a custas, nos seguintes termos:

«1  - Nos termos do Acórdão ora notificado foi a reclamante, Fazenda Pública, como recorrida, 
condenada em custas na 1ª instância.

2  - Contudo, o presente processo é uma impugnação judicial, que foi interposta em 17 de Março de 2003.
3  - Assim, ao mesmo aplica -se o anterior Código das Custas Judiciais, aprovado pelo DL 224 -A/96, 

de 26/11, na redacção anterior às alterações introduzidas pelo DL n.º 324/03, de 27/12, dado que estas 
só se aplicam aos processos instaurados após a sua entrada em vigor.
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4  - Deste modo, há que ter em conta o disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 2º do referido CCJ, 
que continha uma isenção subjectiva de custas relativamente ao Estado, incluindo os seus serviços ou 
organismos, ainda que personalizados.

5  - Donde, no presente processo, não podia a reclamante, Fazenda ser condenada em custas, por 
o Estado estar delas isento.».

Com dispensa de vistos, dada a simplicidade da questão, cumpre decidir em conferência, tendo 
em conta que a reforma da sentença contemplada no actual art. 614º do CPC  - aprovado pela Lei 
n.º 41/2003, de 26.06, e a que correspondia o art. 669º do anterior CPC  - é aplicável aos acórdãos do 
Supremo Tribunal Administrativo por força do preceituado no art. 666º, aplicável ex vi do disposto no 
art. 685º, ambos do actual CPC [diploma aplicável ao contencioso tributário por força do disposto no 
art.º 2.º, alínea e) do CPPT].

Por força do disposto no art. 613º, n.º 1, do CPC, uma vez proferido acórdão, fica imediatamente 
esgotado o poder jurisdicional do tribunal quanto à matéria da causa, mas as partes podem pedir a sua 
reforma quanto a custas, em conformidade com o disposto nos arts. 616º do CPC.

Dir -se -á, desde já, que é inteiramente fundada a pretensão de reforma do citado acórdão, já que essa 
pretensão pressupõe a constatação de um erro de julgamento na condenação em custas, erro que, mani-
festamente, se verifica, por não se ter atentado na data da apresentação da petição inicial em 1ª instância.

Com efeito, o presente processo tributário de impugnação judicial foi instaurado em 17 de Março 
de 2003, conforme resulta do carimbo aposto no rosto da petição inicial. E no regime de custas anterior 
à vigência do Dec.Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, a Fazenda Pública estava isenta de custas 
nos processos de natureza tributária, por expressa previsão dessa isenção no art. 3º do Regulamento 
das Custas dos Processos Tributários (DL 29/98, de 11 de Fevereiro), como, aliás, já antes constava do 
art. 5º do Regulamento das Custas nos Processos das Contribuições e Impostos e do art. 2º da Tabela 
das Custas no Supremo Tribunal Administrativo, aprovado pelo DL n.º 42.150, de 12/2/59.

E embora as disposições que isentavam a Fazenda Pública de custas nos processos tributários 
tivessem sido revogadas pelo art. 4º, nºs. 4 e 5, do citado Dec.Lei n.º 324/2003, deixando a Fazenda 
Pública de beneficiar de isenção no Código das Custas Judiciais que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro 
de 2004 (art. 16º), este diploma só se aplica aos processos instaurados após a sua entrada em vigor 
(art. 14º, n.º 1), produzindo apenas efeitos, no tocante às custas judiciais tributárias, a partir da data da 
transferência dos tribunais tributários para a tutela do Ministério da Justiça (art. 15º, n.º 2), transferência 
que ocorreu com a publicação do Dec.Lei n.º 325/2003, de 29.12, que entrou em vigor no dia seguinte 
à sua publicação (art. 18º).

Ou seja, tendo em conta os citados diplomas legais e a data da instauração da presente impug-
nação judicial, a Fazenda Pública não paga custas; e, assim sendo, há que reformar, neste segmento, 
o acórdão em causa.

Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 
Supremo Tribunal Administrativo em atender o pedido de reforma do acórdão proferido a fls. 121/129, 
no segmento em que condenou a Fazenda Pública em custas, passando a nele constar “Sem custas, 
por Fazenda Pública delas se encontrar isenta nos processos tributários instaurados até 1/01/2004”.

Incidente sem custas

Lisboa, 9 de Outubro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Casimiro Gonçalves — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 9 de Outubro de 2013.

Assunto:

Taxa. Promoção. Vinho. Direito comunitário. Auxilio do estado. Princípio da propor-
cionalidade. Princípio da confiança. Princípio da segurança jurídica.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional na-
cional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do artigo 92.º 
do Tratado (actual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de 
uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., cobrada aos agentes do sector 
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e representando mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I. P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, «um grau 
suficiente de probabilidade» de tal medida envolver auxílios estatais, em termos de 
exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação 
da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I. P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I. P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1138/13 -30.
Recorrente: A………, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
A……., LDA., pessoa colectiva n.º …….., com sede em ………., concelho de Tondela, nos termos 

do art.º 268.º, n.º 4, da CRP, do art.º 95.º, n.º 1 e n.º 2, alínea d, da LGT e do art.º 97, n.º1, alínea d) e 99 
e ss. do CPPT, deduziu impugnação da decisão de indeferimento de um pedido de revisão oficiosa de 
um acto de liquidação de uma taxa de promoção cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, relativa 
ao mês de Setembro de 2002, no valor de €45.272,87.

Por sentença de 21 de Março de 2013, o TAF de Viseu, julgou totalmente improcedente por não 
provada a impugnação. Reagiu a ora recorrente A…….., LDA, interpondo o presente recurso, cujas 
alegações integram as seguintes:

CONCLUSÕES:
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do acto tributário relativo à taxa de promoção 
alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho com referência ao mês de Setembro de 2002.

B. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante»  - cf. página 21 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste enten-
dimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

C. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade ou da 
parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal ou independentemente 
dos aspectos da mesma taxa que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas quanto 
à respectiva compatibilidade com o mercado comum, verifica -se, no caso da taxa em causa dos autos, 
uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de notificação da medida à Comissão, ao arrepio do 
disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) e consequente proibição 
de execução de semelhante medida, prevista no mesmo artigo.

D. Essa ilegalidade encontra -se plenamente provada nos autos  - cf. alíneas F), G) e H) dos factos 
provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o procedimento contraditório C43/2004, 
junto aos autos pela A……… com a sua petição inicial e dada por integralmente reproduzida pelo 
Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados —, pelo que o Tribunal a quo não podia ter decidido 
no sentido em que decidiu na sentença ora posta em crise.



3950

E. É inegável que estamos perante um auxílio de Estado, porquanto as campanhas de promoção 
e de publicidade do vinho que beneficiam um determinado conjunto de empresas, são financiadas 
com receitas da taxa de promoção, sendo consequentemente possível identificar os três elementos que 
caracterizam um auxílio de Estado: (i) a vantagem económica (a vantagem económica para os opera-
dores do sector vitivinícola decorre do facto de não terem de suportar o encargo com a organização da 
promoção dos seus produtos); (ii) para um determinado grupo de destinatários (a vantagem económica 
é atribuída a um determinado conjunto de empresas ou sector de actividade, in casu, o sector do vinho 
e dos produtos vinícolas); (iii) financiada através de recursos estatais (as receitas utilizadas provêm da 
cobrança da taxa de promoção que, como é claro, é um recurso estatal).

F. A própria Comissão reconhece ³ («(102) Das considerações expostas resulta que existe “auxílio 
estatal” a favor dos operadores económicos do sector do vinho, na acepção do n.º 1 do artigo 87.º do 
Tratado, no que diz respeito ao financiamento das campanhas de promoção e publicidade do vinho e 
dos produtos vitivinícolas e da organização das actividades de formação.  - Cf. considerando 102 da 
decisão da comissão junta aos autos com a petição inicial.

 - «(84) Em consequência, no que respeita ao financiamento das campanhas de promoção e pu-
blicidade do vinho e dos produtos vínicos com uma parte das receitas da taxa de promoção do vinho, 
a Comissão confirma a sua posição quanto à existência de auxílio estatal a favor dos operadores 
económicos do sector do vinho e dos produtos vínicos nos termos do artigo 107º, n.º 1, do TFUE» 
 - cf. considerando 84 da Decisão de 20.07.2010, cuja junção aos autos foi ordenada por nota prévia à 
sentença.), nas decisões que se encontram juntas aos autos, que estamos perante um auxílio de Estado 
(cf. parágrafos 57, 102 ou 131 da decisão junta com a petição inicial e parágrafos 84, 113 ou 131 da 
Decisão de 20.07.2010, cuja junção aos autos foi efectuada pelo IVV com a sua contestação).

G. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está demonstrado nos autos e 
vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, entre outros, da Decisão da 
Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010) —, a fonte de financiamento de 
auxílios de Estado.

H. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

I. A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a taxa de promoção  - que consubstancia 
a única fonte de financiamento de um auxilio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de 
afectação obrigatória ou legal, de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxilio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e par os efeitos do disposto no 
artigo 88º do TCE (actual artigo 108º do TFUE) – cf. Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 
Europeia 4 (Cf., entre outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE 
VAN CALSTER, OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK 
NOORD -BRABANT.)

J. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

K. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados  - conforme melhor decorre do 
parágrafo 3 da decisão junta com a petição inicial, que ora se transcreve: «(3) Resultando das informa-
ções prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados».)

L. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE 
foi, inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão 
que se juntou com a petição inicial.

M. A taxa de promoção, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum e manter -se -á inválida, relativamente ao 
período em questão nos autos, por mais regular e compatível com o mercado comum que se venha a 
considerar, a final, o auxílio investigado (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) 
e foi explicado na petição inicial que dá causa aos autos.

N. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxilio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» — cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.
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O. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido — como o foi (cf. parágrafo 
132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das campanhas 
de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos nacio-
nais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108º, n.º 3, 
do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declarem a anulação dos actos 
de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabelecimento 
daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é contrário 
ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente ao acto 
de liquidação da taxa de promoção do período de Abril de 2003 e veio a ser, com manifesto erro de 
julgamento, indeferido em primeira instância.

P. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

Q. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais na-
cionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»

— cf, parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
R. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 

dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
S. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 

artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem 
sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
T. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais proteger os 

direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da proibição 
de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, do Tratado 
e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para tal e verifi-
cada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as consequências, 
em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos de execução 
das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. acórdãos, já 
referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimeritaires e Syndicat national 
des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
U. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto erro de julgamento na sentença proferida, 

rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação da sentença aqui posta em crise.
Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?
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A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa — 
consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respectiva compatibilidade?

Em caso negativo — e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida me-
dida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

O Instituto da Vinha e do Vinho contra -alegou formulando as seguintes conclusões:
A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência ao período mensal de Abril de 2002.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.º 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações — cfr. conclusões C e D das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

F. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação.

G. A posição aí defendida, já foi confirmada pelo STA nos recentes Acórdãos de 23 de Abril de 
2013, proferidos nos recursos n.º 29/13 -30 e n.º 48/13, de 30 de Abril de 2013, proferidos nos recursos 
n.º 292/13 -30 e n.º 1503/12 e de 22 de Maio de 2013, proferidos nos recursos n.º 1311/12 -30, n.º 9/13, 
n.º 44/13, n.º 53/13 e n.º 200/13 -30 e de 29 de Maio de 2013, proferidos nos recursos 1398/12, n.º 30/13, 
n.º 84/13 e 198/13 -30.

H. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE — hoje, 
artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras 
do Tratado sobre auxílios de Estado.

I. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública res-
ponsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária 
e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

J. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a mais 
de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

K. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

L. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
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ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
M. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 

dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

N. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual abrange o período compreendido entre 2002 e 2006 — a que diz respeito a taxa em crise 
nos presentes Autos — foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também 
referidos pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

O. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.ºs 1 e 4.

P. A decisão final do procedimento — já transitada, ao contrário do que insinua a Recorrente nas 
suas alegações — conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas relativas à promoção 
e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e de países terceiros 
e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir auxílios de Estado nos 
termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de financiamento da forma-
ção, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação prévia nos termos do 
artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

Q. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em que 
a Comissão consideraria a Decisão como executada.

R. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

S. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum 
dos agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão co-
municando que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado 
considera a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reem-
bolso — cfr. doc n.º 7 em anexo.

T. Em Outubro de 2012 — através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 8 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

U. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

V. Também no que respeita às acções de promoção financiadas pelas receitas da taxa de promoção 
no período compreendido entre 2007 e 2011 — as quais não se encontram abrangidas pela Decisão de 
2010 —, a Comissão já encerrou as suas diligências de investigação preliminares, não tendo sequer 
chegado a instaurar qualquer procedimento de investigação formal, nesta matéria.

W. À semelhança do sucedido para o período compreendido entre 2002 e 2006, através de carta 
datada de 3 de Agosto de 2012, o Estado Português informou a Comissão de que os apoios concedidos 
entre 2007 e 2011 preenchem as condições previstas nos artigos 1.º e 2.º do Regulamento (CE) 1998/2006 
da Comissão, respeitando os limites de mínimis aí estabelecidos, pelo que não constituem auxílios de 
Estado, na acepção do artigo 107.º, n.º 1 do TFUE — cfr. doc. n.º 9 em anexo.

X. Através de carta datada de 18 de Setembro de 2012, a Comissão confirmou que toma boa nota 
do preenchimento dos limites de minimis pelos apoios concedidos entre 2007 e 2011 reconhecendo 
assim que, de acordo com as informações transmitidas por Portugal, os apoios em causa preenchem as 
condições previstas no Regulamento (CE) 1998/2006 da Comissão, pelo que obedecem aos limites de 
minimis aí fixados, não constituindo, consequentemente, auxílios de Estado — cfr. doc. n.º 10 em anexo.

Y. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
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dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

IV. DO PEDIDO
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais.

Só nestes termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
FUNDAMENTAÇÃO
1. A Comissão Europeia iniciou procedimento contraditório (C 43/2004) para apreciação da 

compatibilidade com o mercado comum do auxílio estatal financiado pela receita obtida com a taxa 
controvertida, cobrada pelo IVV (art.108º nº3 Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia; 
conclusões do recurso B. D)

No termo daquele procedimento a Comissão Europeia adoptou decisão, em 20 julho 2010 nos 
termos da qual, designadamente:

«Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c,), do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006»

Artigo 3º

1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal (...) são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais compatíveis com o mercado 
interno (...) em relação ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, 
desde que Portugal cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo».

2.Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes:

(…)
Aquela decisão não transitou em julgado em virtude da interposição de recurso pelo Estado Por-

tuguês (cf. documentos constantes de vários processos entre as mesmas partes pendentes no STA -SCT 
para apreciação de recursos onde se suscita idêntica questão)

2. Após negociações entre as partes a Comissão adoptou decisão, em 4 abril 2012, alterando as 
sétima e nona condições do artigo 3º n.º 2 da decisão adoptada em 20 julho 2010, em termos que jus-
tificaram a desistência do recurso interposto pelo Estado Português, as quais ficaram com as seguinte 
redacção:

«no caso das pessoas que ainda não tenham efectuado o pagamento da taxa, as autoridades 
portuguesas renunciam formalmente ao recebimento da parte proporcional da taxa que incide sobre 
os produtos importados de outros Estados -membros e que é destinada a financiar a parte do auxílio 
que beneficia exclusivamente os produtos nacionais (…)»

«se noutro Estado -Membro tiver sido imposta uma taxa com objectivos similares aos mesmos 
produtos que foram sujeitos à taxa de promoção do vinho em Portugal, as autoridades portuguesas 
comprometem -se a reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha sido afeta 
ao financiamento de medidas de auxílio na aceção do artigo 107º, nº1, do TFUE e que tenha incidido 
nos produtos provenientes desse outro Estado -Membro»

(cf,. documentos constantes de vários processos entre as mesmas partes pendentes no STA -SCT 
para apreciação de recursos onde se suscita idêntica questão)

Uma interpretação adequada das proposições da decisão adoptada (versão originária e versão 
alterada) permite a formulação das seguintes conclusões:

1ª A notificação à Comissão do auxílio estatal constitui cumprimento de dever de informação, 
no sentido de permitir uma apreciação prévia sobre a sua compatibilidade com o mercado interno, por 
forma a prevenir a aplicação de medidas que falseiem ou ameacem falsear a concorrência (arts.107º 
nº1 e 108º nº3 TFUE)

2ª A omissão de notificação à Comissão não determina a ilegalidade da taxa, como inequivoca-
mente resulta do facto de a Comissão ter declarado a compatibilidade da taxa incidente sobre vinhos 
e produtos vínicos produzidos e comercializados em Portugal, apesar de o auxílio ter sido executado 
ilegalmente (art. 2º da decisão de Comissão)
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3ª Vinhos e produtos vínicos produzidos e comercializados em Portugal
A compatibilidade da taxa com o mercado interno é incondicional
4ª Vinhos e produtos vínicos importados de outros Estados -Membros
A compatibilidade da aplicação da taxa com o mercado interno está garantida pela adesão e cum-

primento pelo Estado Português das condições estabelecidas na decisão da Comissão (versão originária 
e versão alterada)

3. A jurisprudência recente do STA -SCT tem -se pronunciado, sem dissidência, no sentido da 
legalidade da taxa controvertida, cobrada pelo IVV, IP aderindo à fundamentação do seminal acórdão 
23 abril 2013 processo n.º 29/13, cujo sumário merece transcrição:

1. Decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional nacional pode 
ser conduzido a interpretar e aplicar a noção de auxilio do artigo 92º do Tratado (actual art. 107º do 
TFUE) com vista a avaliar da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo 
de controlo prévio do art. 108º, n.º 03, do TFUE.

2. A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P. cobrada aos agentes do sector e representando mais de 62% do 
orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à 
partida um auxilio concedido pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica 
associada à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respec-
tivo procedimento legislativo de criação.

3.Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averiguação, que 
a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV IP., não constituía auxilio de 
Estado, à partida, no momento da sua criação, era plausível ou prognosticável que a pequena parte 
afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites de minimis, 
como a Comissão veio reconhecer afinal.

4. Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço,” um grau suficiente de 
probabilidade de tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia no 
decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente suspensão da sua execução.

5. A anulação da totalidade da taxa, por vício formal do procedimento, quando não está em 
causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito Comunitário), afigura -se des-
proporcionada sobretudo se, se tiver em conta que a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do 
financiamento da actividade do IVV, IP, e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa 
mais do que uma pequena parte.

6. A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento do orçamento 
do IVV,IP.,pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como consequência a violação dos princípios 
da confiança e da segurança jurídica. (cf. jurisprudência consonante expressa, designadamente, acórdãos 
30.04.2013 processo n.º 1503/12; 30.04.2013 processo n.º 292/13; 22.05.2013 processo n.º 48/2013; 
22.05.2013 processo n.º 200/13; 29.05.2013 processo n.º 30/13; 5,06.2013 processo n.º 1288/12)

4. O Ministério Público adere ao sentido da decisão expressa naquele acórdão farol (com sumário 
transcrito), embora manifestando reserva quanto à formulação de juízos com reduzida base objectiva 
e simétrico excessivo subjectivismo, traduzidos:

 - na plausibilidade ou prognosticabilidade de que a pequena parte da receita da taxa afecta ao 
financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites de minimis não sujeitos 
a comunicação prévia à Comissão;

 - na existência de um grau suficiente de probabilidade de a cobrança da taxa envolver auxílios estatais
 - na afirmação respeitando à receita da taxa de que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não 

representa mais do que uma pequena parte
5. Com relevância decisiva para a afirmação da compatibilidade da taxa com as normas de direito 

comunitário que prevêem a comunicação prévia à Comissão impõem -se os argumentos seguintes:
 - a Comissão não questionou a declaração das autoridades portuguesas segundo a qual a percen-

tagem da receita da taxa afecta a medidas de promoção e publicidade dos vinhos e produtos vínicos de 
origem portuguesa nos outros Estados -Membros e em países terceiros respeita os limites de minimis 
fixados no Regulamento n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 dezembro 2006, dispensando a comunicação 
prévia à Comissão (arts.108º n.º 4 e 109º TFUE; anteriores arts.88º n.º 4 e 89º TCE;doc.fls.351);

 -a doutrina do acórdão TJUE 13 janeiro 2005 processo n.º C -175/02 o qual, apreciando a com-
patibilidade de uma taxa com o conceito de auxílios de Estado, declarou: «A proibição de execução 
prevista no art. 93º nº3, último período, do Tratado CE (actual artigo 88, n.º 3, último período, CE) 
não se aplica a uma taxa quando esta ou uma parte específica da sua receita não esteja destinada 
obrigatoriamente ao financiamento de um auxilio».

Conclusão
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
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2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A) No dia 16 de Outubro de 2002, a A……… procedeu à autoliquidação da quantia de € 44.440,84, 

a título de taxa de promoção referente ao mês de Setembro de 2002, e, em 11 de Outubro de 2002 pagou 
ainda, a título da mesma taxa a quantia de EUR 832 03, cfr. documentos nºs 1 a 3, junto com o pedido 
de revisão oficiosa, a qual por sua vez é o doc. 1 que instrui a petição inicial desta impugnação, aqui 
dados por reproduzidos o mesmo se dizendo dos demais elementos infra referidos;

B) os montantes vindos de referir foram apurados através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa, factualidade que resulta dos articulados apresentados pelas Partes, ou seja não 
é objecto de dissenso;

C) em 4 de maio de 2006 a A……. apresentou pedido de revisão oficiosa das autoliquidações 
referidas em A, vide artigo 1º da petição inicial e doc. n.º 1 que instruiu a petição inicial;

D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 23/05/2006, cfr doc. 2 que instruiu a petição inicial;
E) Em 16/07/2006, via postal, a Impugnante remeteu a petição inicial que deu origem à presente 

Impugnação, vide fls. 3 e sgs;
F) No dia 1 de Dezembro de 2004 a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE com 
vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado, 
encontrando -se o referido procedimento em curso, não tendo ainda sido adoptada decisão definitiva sobre 
o mérito da causa, verificando -se apenas a apreciação liminar melhor especificada na alínea seguinte, 
cfr. doc. n.º 3 que instruiu a petição inicial;

G) Do documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa de promoção do Vinho” extracta -se o que 

infra se registará dando -se o demais por reproduzido:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa… sobre a taxa “de promoção do vinho” cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
— aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países 

terceiros, e
— aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho,

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto as vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
— o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

— o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas 
de promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio:

— as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.
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(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”. idem anterior;
H) A Comissão Europeia encerrou o procedimento a que vimos aludindo através de decisão 

proferida em 20 -07 -2010, que Portugal questionou através do competente recurso de anulação que 
dirigiu ao Tribunal Geral da União Europeia, decisão:

…
 - limitada até 31 de Dezembro de 2006 “data da entrada em vigor das novas Orientações Comu-

nitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 2007 - 2013, sem prejuízo da 
posição que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa data.”

Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º n.º 3, alínea c) do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem portuguesa 
no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por Portugal em 
violação do artigo 108º n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei 
n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno para do artigo 107º nº3, alínea c) do TFUE em relação ao período que medeia 
entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006...

…”. cfr documentos n.º 3 e 4 juntos pelo IVV.
3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Viseu julgou a impugnação improcedente, por entender que: 

(destacam -se apenas os trechos mais relevantes da decisão com interesse para o presente recurso).
(…)
“II III Os factos e o direito
Incumbe ao Tribunal o conhecimento de todas as questões suscitadas pelas partes, e apenas destas, 

sem prejuízo de a lei impor ou permitir o conhecimento oficioso de outras: n.º 1 do art. 95.º do CPTA, 
ex vi; al e) do art.2º do Código de Procedimento Tributário (CPPT).

Como bem refere o IVV, em sede de contestação com a apresentação da presente impugnação, 
a A…….., Lda. pretende, apesar de tal não fazer incluir no seu pedido, impugnar judicialmente o 
indeferimento do pedido de revisão oficiosa que efectuou de uma autoliquidação referente à taxa de 
promoção.

A questão fundamental nestes autos é a da natureza da taxa de promoção prevista no DL n.º 119/97, 
de 15 de Maio, mormente a sua compatibilidade com o direito comunitário, sendo que todas as questões 
levantadas pela impugnante dependem da resposta dada a esta questão.

Alega a Impugnante que as taxas por si autoliquidadas constituem um auxílio de Estado, contra-
pondo o IVV que a própria Comissão Europeia defende, em larga medida, exactamente o contrário.

Refere o IVV que para a A…… tudo se baseia numa pretensa violação do Direito Comunitário 
que, pelo facto de existir uma taxa sobre determinados operadores económicos, se transmuta suposta-
mente num auxílio de Estado ilegal e contrário ao Tratado que institui a Comunidade Europeia (adiante 
designado «Tratado CE»).

A taxa de promoção incide sobre os «vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, 
bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados», sendo devida pelo agente económico 
(e, em certos casos, pelo produtor) ao IVV  - cf art.º 1º, n.º1, e art.º 3.º do D.L n.º 119/97.

A taxa de promoção constitui, conforme decorre do n.º 1 do art.º 1º do DL. n.º 119/97, a «con-
trapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção 
genérica e à coordenação geral do sector».

De acordo com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o IVV 
coordena e controla a organização institucional do sector vitivinícola, ao mesmo tempo que audita o 
sistema de certificação de qualidade e acompanha a política comunitária (eg., preparando as regras 
para a sua aplicação), bem como participa na coordenação e supervisão da promoção dos produtos 
vitivinícolas.
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E são estas as suas funções desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de Setembro, 
e posteriores reestruturações pelos Decreto -Lei n.º 102/93, de 2 de Abril, Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 
de Abril e Decreto -Lei n.º 47/2007, de 27 de Fevereiro.

Efectivamente, ao IVV são incumbidas competências relativas à coordenação da actividade 
vitivinícola nacional e respectiva regulamentação técnica, à definição e acompanhamento das regras 
da Organização Comum do Mercado Vitivinícola (OCM), ao acompanhamento junto das instâncias 
comunitárias dos processos relativos ao sector vitivinícola, à promoção das medidas de organização 
institucional do sector vitivinícola e à definição dos princípios, regras e regulamentação técnica a que 
deve obedecer o sector vitivinícola.

As normas gerais sobre os auxílios de Estado constam dos artigos 87.º a 89.º do Tratado de Roma 
e aplicam -se «à produção e ao comércio dos produtos do sector vitivinícola por força do art.º 71.º do 
Regulamento (CE) n.º 1493/99 do Conselho, que estabelece a organização comum de mercado destes 
produtos», cfr. considerando n.º 55 do documento mencionado na alínea G) dos factos provados e, 
bem assim, sobre a aplicação deste regime, ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado 
e Fiscalidade, Almedina, pág. 143 e ss.

Ora, nos termos do n.º 1 do artº 87.º do Tratado de Roma, os auxílios estatais são, salvo determi-
nadas excepções, proibidos na ordem jurídica comunitária.

Auxílios estatais são aqueles «concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, 
independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favore-
cendo certas empresas ou certas produções.», cfr. n.º 1 do art.º 87.º do Tratado de Roma.

No contexto de uma livre concorrência no mercado interno e, nomeadamente, da abertura dos 
serviços públicos à concorrência, os Estados -Membros intervêm por vezes através de recursos públicos 
para promover determinadas actividades económicas ou proteger indústrias nacionais. Ao favorece-
rem determinadas empresas em relação aos seus concorrentes estes auxílios estatais podem falsear a 
concorrência.

Os auxílios estatais são proibidos pelo Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. No 
entanto, algumas excepções autorizam os auxílios, justificados por objectivos de interesse comum, por 
exemplo, para os serviços de interesse económico geral, desde que estes não falseiem a concorrência 
num sentido contrário ao interesse comum. O controlo dos auxílios estatais exercido pela Comissão 
Europeia consiste assim em avaliar o equilíbrio entre os efeitos positivos e negativos dos auxílios.

A Política de Concorrência á um factor crucial para a criação de condições de crescimento eco-
nómico e prosperidade, uma vez que influencia as decisões de investimento, aquisições empresariais, 
políticas tarifárias e de desempenho económico. Por outro lado, ajuda a promover uma melhor afectação 
dos recursos e reforçar a competitividade da indústria europeia, para o benefício dos cidadãos.

Em matéria de Política de Concorrência, Auxílios de Estado, o artigo 87º do Tratado da União 
Europeia refere que são proibidos, de uma forma geral, auxílios estatais que falseiem ou ameacem 
falsear a concorrência. Esta proibição não é absoluta, uma vez que existem situações para as quais os 
Auxílios de Estado são compatíveis com o Mercado Comum, enumeradas nos n.ºs 2 e 3 desse artigo. 
Compete à Comissão Europeia a função de controlar os auxílios estatais, de acordo com o artigo 88º 
do Tratado, e os Estados -Membros têm o dever, obrigação de notificação, de informar a Comissão da 
concessão dos Auxílios de Estado, ainda durante a fase de projecto.

Neste contexto, as regras em matéria de Auxílios de Estado visam garantir o bom funcionamento 
do mercado da EU, de modo a que a concorrência não seja distorcida, contribuindo, assim, para o bem-
-estar dos consumidores e para a competitividade da economia europeia.

O Mercado Comum assenta no princípio da livre concorrência entre as empresas da União 
Europeia. A corroborar este princípio, o artigo 87º do Tratado da União Europeia estabelece que são 
incompatíveis com o Mercado Comum os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de re-
cursos estatais, que confiram uma vantagem económica aos beneficiários, a qual deve ser concedida 
selectivamente, e a medida de auxílio deve ameaçar falsear a concorrência e as trocas comerciais entre 
os Estados -Membros.

Só são incompatíveis com o mercado comum os Auxílios de Estado que afectem as trocas comer-
ciais entre os Estados -membros e falseiem ou ameacem falsear a concorrência.

O regime comunitário de auxílios estatais assenta num sistema de autorização prévia, nos termos 
do qual a Comissão Europeia determina se uma medida de auxílio que o Estado -Membro pretenda 
conceder pode beneficiar das derrogações previstas nos nºs 2 e 3 do artigo 87º do Tratado da União 
Europeia (Ver Regras processuais e procedimentos).

Com a preocupação de simplificação administrativa, a Comissão veio a considerar que existem 
auxílios de reduzido valor, não susceptíveis de afectar de forma significativa o comércio e a concorrência 
entre Estados -Membros, não devendo como tal ser abrangidos pelo nº.1 do art.º 87 do Tratado da União 
Europeia. Adoptou então uma regra dita de minimis, que foi pela primeira vez definida no contexto da 
política relativa aos auxílios estatais às pequenas e médias empresas (Regra de minimis).
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O IVV, em sua defesa, alega que o seu financiamento é garantido, em larga medida, pela taxa de 
promoção. Isto mesmo foi confirmado pela Comissão Europeia na sua decisão de início do procedimento 
de investigação em curso, ao registar, por um lado, que «[a]s receitas desta taxa dita de promoção do 
vinho correspondem a mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV» e, por outro, 
que «o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal» (cfr. resumo da Decisão da Comissão, página 12, parágrafo 144). Admite -se que o nome não 
seja o mais adequado à natureza da taxa, mas tal deve -se ao Legislador e não ao IVV.

Cfr. Decisão da Comissão C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do vinho, 
publicada no JOUE C 92, de 16.04.2005, a que se dará particular atenção no capítulo 0 infra (cfr. doc. 
n.º 2, que ora se junta e se dá por reproduzido para todos os efeitos legais).

Sucede que, in casu, tudo não podia ser mais cristalino: os agentes económicos, quase sempre 
empresas produtoras, quando vendem a granel para retalhistas ou consumidores, dentro ou fora do 
território nacional, ou quando pedem ao IVV os selos necessários (quando o vinho é engarrafado ou 
embalado), devem autoliquidar um determinado valor por cada litro do produto vínico.

Tratando -se de vinhos, espumantes e espumosos, aguardentes e bagaceiras esse valor é de € 0,0135 
por litro.

Tratando -se de vinagres de vinho, esse valor é de € 0,0067 ou € 0,0042 consoante o seu fim.
Com efeito, toda a posição da Impugnante se fixa na hipotética violação do Direito Comunitário, 

sustentando -se, para tal, em dois documentos: i) um documento da Comissão Europeia  - publicado no 
JOUE  - C 92/12, de 16.4.2005, onde podemos ler:

“Auxilio Estatal —Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho.
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE (2005/C 

92/06)”
e ii) num parecer de dois jurisconsultos portugueses.
Com base no parecer junto aos autos pela Impugnante, dos jurisconsultos Dr. António da Gama 

Lobo Xavier e Dr. Paulo de Castro Rangel, datado de Agosto de 2005, alega a Impugnante que o 
conceito de auxílio estatal tem sido interpretado de forma muito lata pelo TJCE, abrangendo todas 
aquelas intervenções que «sob formas diversas, contribuam para reduzir os encargos que normalmente 
oneram o orçamento de uma empresa e que, por isso, sem constituírem subsídios no sentido rigoroso 
da expressão, são da mesma natureza e produzem efeitos idênticos» cfr. Parecer Jurídico, pág. 28 e ss. 
e Acórdão TJCE de 23.02.1961, proferido no processo n.º 30/59.

Esquece -se a lmpugnante que por muito latas que sejam as interpretações feitas pelos Tribunais 
das normas, as mesmas devem conter -se nos limites impostos pelo próprio legislador.

Assim, nesta questão, dando razão ao IVV, é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. 
dos factos provados refere que “o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas 
pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em 
Portugal não constitui um auxílio estatal” (sublinhado nosso), conclusão 144.

Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante não faz sentido 
considerar a mesma ilegal enquanto a comissão europeia não proferir uma decisão final no âmbito do 
procedimento de investigação mencionado na alínea F dos factos provados. Pelo que, afigura -se -nos 
desde já, que a presente Impugnação não pode proceder.

Pois, não estando em causa, um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previa-
mente notificada à Comissão Europeia, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE.

Afastando -se assim o argumento da falta de observância, da referida norma.
Nesta medida, é improcedente o pedido da Impugnante ao requerer — sem qualquer base legal — o 

reembolso de uma quantia que autoliquidou em estrita obediência ao quadro normativo vigente à data.
Através da Decisão da Comissão em apreço (parágrafos 144 e 145), aquela Instituição concluiu que:
(iv) «o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal». Mesmo quanto às restantes actividades, nas quais o IVV actua no mercado como uma 
qualquer empresa prestadora de serviços, entendeu a Comissão que «não existe vantagem económica 
para o IVV que decorra da sua posição de mercado» (parágrafo 70 da Decisão);

(v) «o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas 
de promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio»;

(vi) «as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim 
como o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua com-
patibilidade com o mercado comum».

Daqui concluímos duas coisas: i) o processo em curso, que tem por objecto a taxa de promoção, 
tem um âmbito muito reduzido, sendo que a Comissão não apresenta hoje dúvidas nem obstáculos 
face aos aspectos essenciais da existência da referida taxa; e ii) as poucas medidas que estão ainda a 
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ser objecto de investigação pela Comissão no processo em curso nada têm que ver com as questões de 
fundo que nos ocupam nos presentes autos.

Logo, a instauração pela Impugnante da presente acção de impugnação judicial, com base exclusi-
vamente no facto de existir uma investigação da Comissão a aspectos parcelares da taxa de promoção, 
não pode ser tida senão como a despropósito e totalmente improcedente. No respeitante ao regime de 
financiamento das medidas em epígrafe, a Comissão considera, nos parágrafos 135 e 136 da Decisão, 
que não dispõe de informações suficientes para concluir que o vinho e os produtos vínicos provenien-
tes dos outros Estados -membros beneficiam «do mesmo modo e na mesma medida que os produtos 
nacionais de todas as vantagens decorrentes da taxa» e que, em consequência, o mesmo regime não 
procede a qualquer discriminação entre os produtos nacionais e os importados, em conformidade com 
o artigo 90.º do Tratado CE.

No entanto, a própria Comissão considera, no parágrafo 143 da Decisão em causa que «não se 
afigura (...) existir discriminação entre os produtos nacionais destinados ao mercado nacional e os 
destinados à exportação no âmbito das campanhas de promoção e publicidade desenvolvidas fora do 
território português e financiadas com uma parte das receitas da taxa parafiscal».

Como bem o refere o IVV, uma vez que as mesmas acções de promoção e publicidade (tanto as 
financiadas por apoios concedidos antes de 1 de Janeiro de 2002 como as financiadas após aquela data) 
são consideradas compatíveis com o artigo 87.º do Tratado CE (cfr. parágrafos 108 e 114 da Decisão, 
acima citados), conclui -se que o financiamento das mesmas acções pelo produto da taxa de promoção 
que incide sobre os produtos vitivinícolas produzidos em Portugal não é posto em causa pela Decisão 
da Comissão que deu início ao processo em curso.

Assim, as dúvidas da Comissão relativamente à taxa de promoção enquanto mecanismo de finan-
ciamento dos auxílios às acções de promoção e de publicidade do vinho limitam -se à parte do produto 
da taxa de promoção pago pelos produtos vitivinícolas provenientes de outros Estados -membros e às 
vantagens que estes retiram das acções de promoção e publicidade acima mencionadas, na medida em 
que estas acções sejam financiadas pelas receitas da taxa.

Aqui chegados, importa concluir que, no processo de investigação em curso, a Comissão apenas 
manifesta dúvidas quanto à compatibilidade com o mercado comum dos seguintes aspectos específi-
cos da taxa de promoção (cfr. parágrafos 1 e 2 do resumo da Decisão, página 13, e parágrafo 146 da 
Decisão):

(i) saber se as campanhas de publicidade do vinho português que decorrem no território dos ou-
tros Estados -Membros e de países terceiros, apesar de mencionarem a origem dos vinhos; se limitam a 
transmitir informações sobre as características objectivas dos produtos em causa ou se contêm alegações 
subjectivas sobre a qualidade dos produtos, baseadas simplesmente na sua origem;

(ii) saber se os produtos vitivinícolas provenientes de outros Estados -Membros, que estão sujeitos 
ao pagamento da taxa, beneficiam do mesmo modo e na mesma medida que os produtos nacionais de 
todas as vantagens decorrentes da referida taxa e, como tal, se o método de financiamento dos apoios 
à promoção e à formação discrimina ou não os produtos nacionais face aos produtos importados.

A irrelevância da Decisão da Comissão para os presentes autos:
As questões relativas à taxa de promoção que estão a ser objecto de investigação pela Comissão 

são totalmente estranhas à matéria de facto que nos ocupa nos presentes autos.
Quanto aos vinhos produzidos em Portugal, ainda que comercializados fora do nosso país, a Co-

missão foi muito clara ao considerar que «não se afigura (...) existir discriminação entre os produtos 
nacionais destinados ao mercado nacional e os destinados à exportação» (cfr. parágrafo 143 da Decisão 
(cit.)).

Não se coloca assim, a propósito da actividade desenvolvida em geral pela Impugnante e nos 
presentes autos em concreto, qualquer problema de Direito Comunitário derivado da taxa de promoção 
a que se encontra sujeita por lei.

Resta assim concluir que o processo de investigação à taxa de promoção, que foi iniciado pela 
Comissão e que se encontra em curso, é totalmente irrelevante para os presentes autos e para a funda-
mentação da pretensão da Impugnante.

Refere a Impugnante que:
É indubitável, portanto, que o Estado Português se encontra proibido de executar o auxílio até 

decisão final da Comissão e, bem assim, ainda que esta decisão venha considerar o auxílio compatí-
vel com a legislação comunitária e mercado comum, tal não legitima os actos de execução até então 
empreendidos.

Ademais, o Estado Português está proibido de executar não só o auxílio, mas também, e neces-
sariamente, o seu modo de financiamento, a cobrança da taxa de promoção.

Ora, com o devido respeito, não podemos concordar com a posição assumida pela impugnante, pois 
da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado Português 
em executar o auxílio, aliás, a própria decisão refere não tratar -se de um auxílio estatal o financiamento 
das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV. Como se pode ler das conclusões 145 e 
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147, o efeito suspensivo do n.º 3 do art. 88.º do Tratado CE, reporta -se apenas aos auxílios à promoção 
e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e 
ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão. Ou seja, a dúvida da Comissão prende -se 
com auxílios e financiamento dos auxílios visados nesta decisão, logo, não é sobre a totalidade dos 
auxílios que a Comissão tem dúvidas. Não existindo dúvidas da Comissão, não há procedimento de 
investigação e logo em relação a essas medidas não tem aplicação o efeito suspensivo previsto no n.º 3 
do art. 88.º do Tratado de Roma (ou como diz a Impugnante, a proibição de execução).

A entender -se de outra forma, ficaria totalmente desprovido de sentido o facto da Comissão ter -se 
dado ao Trabalho de separar os auxílios estatais dos não auxílios estatais, e depois dentro dos primeiros 
ter referido que as dúvidas são apenas para alguns, como resulta do paragrafo 145, onde é mencionado 
que o processo previsto no n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE é relativo a determinados auxílios e apenas 
nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e ao financiamento desses auxílios.

O que se vem dizendo, apenas na parte da separação de auxílios estatais e não estatais é, con-
trariado pela decisão referida em H) pois no demais por ela não é contrariado. E mesmo na diferente 
qualificação, a decisão qualifica os auxílios à promoção de vinho como “estatais compatíveis com o 
mercado interno...”. Na verdade as limitações da referida decisão tornam -na, na sua essência, irrelevante 
para a situação em discussão nos presentes autos. Por esta razão é que em detalhe tratamos com mais 
profundidade a decisão proferida em G).

Do exposto não restam dúvidas que a presente impugnação tem que ser julgada totalmente impro-
cedente, por não provada, confirmando -se a legalidade do indeferimento do pedido de revisão oficiosa 
da liquidação aqui em causa.

DECISÃO
Nos termos e com os fundamentos expostos, julgo totalmente improcedente, por não provada, a 

presente Impugnação.”
Com as contra -alegações juntou o recorrido os documentos de fls.281 e 358, ao que se opôs a 

recorrente a fls 359 a 362, tendo sido admitidos por despacho judicial de fls. 364, pelo que serão con-
siderados.

DECIDINDO NESTE STA:
Face ao teor das conclusões das alegações de recurso e ao teor das contra -alegações do recorrido, 

são as seguintes as questões trazidas à apreciação deste Supremo Tribunal Administrativo:
a) Saber se incorreu em erro de julgamento a sentença recorrida que julgou que a taxa de promo-

ção em causa nos autos não padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão 
Europeia, por força do disposto no artº 88º do TCE (atual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

c) Aferir da necessidade do reenvio prejudicial o TJUE para conhecimento das questões suscitadas 
na parte final das alegações da recorrente.

Do alegado erro de julgamento imputado à sentença recorrida e do pedido de reenvio do 
processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia.

As questões suscitadas no presente recurso, são, até nos pressupostos de facto, em tudo idênticas às 
que foram apreciadas e decididas neste Supremo Tribunal Administrativo pelo acórdão de 23/04/2013, 
proferido no processo n.º 29/12, in www.dgsi.pt, a que se seguiram os acórdãos 292/13 de 30.04.2013, de 
22.05.2013, proferidos nos recursos 9/13, 44/13, 53/13, 200/13, e 1311/12, e de 29.05.2013, proferidos 
nos recursos 84/13, 198/13, 30/13, 1398/13 e ainda o ac. de 18 de Junho de 2013 tirado no recurso 1333/12 
(no qual o ora relator interveio como adjunto, assim como no referido acórdão de 29/05/2013 rec.198/13).

Para a decisão é relevante a seguinte legislação:
Artigo 1º. do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
1 - Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produzidos nou-

tros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui 
contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção 
genérica e à coordenação geral do setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos 
respetivos serviços regionais.

Artigo 11º, n.º 2 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
2 - Do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos

Artigo 12º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
1 - Para os vinhos e produtos vínicos certificados, a taxa de promoção é devida pelos agentes 

económicos referidos no artigo 6º e deve ser liquidada e cobrada simultaneamente, consoante os casos, 
num dos atos previstos nas alíneas a) e b) do artigo 7º, devendo a entidade certificadora proceder à 
liquidação e cobrança das duas taxas no mesmo ato

Artigo 107º do TFUE (ex -artigo 87º TCE)
1. Salvo disposição em contrário dos Tratados, são incompatíveis com o mercado interno, na 

medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos 
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Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem 
ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções.

Artigo 108º do TFUE (ex -artigo 88º TCE)
1. A Comissão procederá, em cooperação com os Estados -Membros, ao exame permanente dos 

regimes de auxílios existentes nesses Estados. A Comissão proporá também aos Estados -Membros as 
medidas adequadas, que sejam exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do 
mercado interno.

2. Se a Comissão, depois de ter notificado os interessados para apresentarem as suas observações, 
verificar que um auxílio concedido por um Estado ou proveniente de recursos estatais não é compatível 
com o mercado interno nos termos do artigo 107º, ou que esse auxílio está a ser aplicado de forma 
abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio no prazo que ela fixar.

Se o Estado em causa não der cumprimento a esta decisão no prazo fixado, a Comissão ou qual-
quer outro Estado interessado podem recorrer diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia, 
em derrogação do disposto nos artigos 258º e 259º.

A pedido de qualquer Estado -Membro, o Conselho, deliberando por unanimidade, pode decidir 
que um auxílio, instituído ou a instituir por esse Estado, deve considerar -se compatível com o mercado 
interno, em derrogação do disposto no artigo 107º ou nos regulamentos previstos no artigo 109º, se 
circunstâncias excecionais justificarem tal decisão. Se, em relação a este auxílio, a Comissão tiver dado 
início ao procedimento previsto no primeiro parágrafo deste número, o pedido do Estado interessado 
dirigido ao Conselho terá por efeito suspender o referido procedimento até que o Conselho se pronuncie 
sobre a questão.

Todavia, se o Conselho não se pronunciar no prazo de três meses a contar da data do pedido, a 
Comissão decidirá.

3. Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente 
dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que 
determinado projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107º, 
deve sem demora dar início ao procedimento previsto no número anterior. O Estado -Membro em causa 
não pode pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma 
decisão final.

4. A Comissão pode adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais que, conforme 
determinado pelo Conselho nos termos do artigo 109º, podem ficar dispensadas do procedimento pre-
visto no n.º 3 do presente artigo.

Artigo 109º do TFUE (ex -artigo 89º TCE)
O Conselho, sob proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu, pode adotar todos 

os regulamentos adequados à execução dos artigos 107º e 108º e fixar, designadamente, as condições 
de aplicação do n.º 3 do artº 108º.

REGULAMENTO (CE) n.º 659/1999 do CONSELHO, de 22 de março de 1999

Artigo 2º

Notificação de novo auxílio

1. Salvo disposição em contrário dos regulamentos adotados nos termos do artigo 94º ou de outras 
disposições pertinentes do Tratado, a Comissão deve ser notificada a tempo pelo Estado -membro em 
causa de todos os projetos de concessão de novos auxílios. A Comissão informará imediatamente o 
Estado -membro da receção da notificação.

2. Na notificação, o Estado -membro em causa deve fornecer todas as informações necessárias 
para que a Comissão possa tomar uma decisão nos termos dos artigos 4º e 7º, adiante designada «no-
tificação completa».

Artigo 3º

Cláusula suspensiva

Os auxílios a notificar nos termos do n.º 1 do artigo 2º não serão executados antes de a Comissão 
ter tomado, ou de se poder considerar que tomou, uma decisão que os autorize.

Artigo 4º

Análise preliminar da notificação e decisões da Comissão

1. A Comissão procederá à análise da notificação imediatamente após a sua receção. Sem prejuízo 
do disposto no artigo 8º, a Comissão tomará uma decisão nos termos dos nºs 2, 3 ou 4 do presente artigo.

2. Quando, após análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada não constitui 
um auxílio, fará constar esse facto por via de decisão.
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3. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que não há dúvidas quanto à compa-
tibilidade da medida notificada com o mercado comum, na medida em que está abrangida pelo n.º 1 do 
artigo 92º do Tratado, decidirá que essa medida é compatível com o mercado comum, adiante designada 
«decisão de não levantar objeções». A decisão referirá expressamente a derrogação do Tratado que 
foi aplicada.

4. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada suscita dú-
vidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum, decidirá dar início ao procedimento formal 
de investigação nos termos do n.º 2 do artigo 93º do Tratado, adiante designada «decisão de início de 
um procedimento formal de investigação».

Artigo 17º

Cooperação nos termos do n.º 1 do artigo 93º do Tratado

1. A Comissão obterá do Estado -membro em causa todas as informações necessárias para, em 
cooperação com o Estado -membro, proceder ao exame dos regimes de auxílio existentes, nos termos 
do n.º 1 do artigo 93º do Tratado.

2. Quando a Comissão considerar que um regime de auxílio existente não é ou deixou de ser 
compatível com o mercado comum, informará o Estado -membro em causa da sua conclusão preliminar 
e dar -lhe -á a possibilidade de apresentar as suas observações no prazo de um mês. A Comissão pode 
prorrogar este prazo em casos devidamente justificados.

(Regulamento (CE) n.º 994/98 do Conselho de 7 de maio de 1998)

Artigo 2º

De minimis

1. A Comissão pode, através de regulamento adotado nos termos do artigo 8º do presente regu-
lamento, determinar que, tendo em conta a evolução e o funcionamento do mercado comum, determi-
nados auxílios não satisfazem todos os critérios previstos no n.º 1 do artigo 92º do Tratado sendo, por 
conseguinte, isentos do processo de notificação previsto no n.º 3 do artigo 93º do Tratado, desde que os 
auxílios concedidos a uma mesma empresa, durante determinado período, não excedam um montante 
fixo determinado.

2. Os Estados -membros prestarão a todo o tempo, a pedido da Comissão, todas as informações 
adicionais relativas aos auxílios isentos nos termos do n.º 1.

Regulamento (CE) n.º 69/2001 da Comissão de 12 de janeiro de 2001

Artigo 2º

Auxílios de minimis

1. Considera -se que as medidas de auxílio não preenchem todos os critérios do n.º 1 do artigo 87º 
do Tratado, não sendo, por conseguinte, abrangidas pelo procedimento de notificação previsto no n.º 3 
do artigo 88º do Tratado, se reunirem as condições estabelecidas nos nºs 2 e 3.

2. O montante total dos auxílios de minimis concedidos a uma empresa não pode exceder 100000 
euros durante um período de três anos. Este limiar é aplicável independentemente da forma dos auxílios 
ou do objetivo prosseguido.

3. O limiar fixado no n.º 2 é expresso em termos de subvenção. Todos os valores utilizados referir -se-
-ão aos montantes brutos, isto é, antes da dedução de impostos diretos. Sempre que um auxílio for conce-
dido sob uma forma distinta da subvenção, o montante do auxílio será o seu equivalente -subvenção bruto.

O valor dos auxílios desembolsáveis em várias prestações será o seu valor atualizado reportado ao 
momento da concessão. A taxa de juro a utilizar para efeitos de atualização e do cálculo do montante 
do auxílio, no caso de um empréstimo em condições preferenciais, será a taxa de referência aplicável 
no momento da concessão.

Artigo 4º

1. O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da data da sua publicação 
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.  - (JO L 10 de 13.1.2001)

Mantém -se em vigor até 31 de dezembro de 2006.
VIII. Em face das normas do DL n.º 119/97, de 15 de maio (artº 1º, n.º 1), temos então que a taxa 

de promoção incide sobre a produção dos vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, 
bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, constituindo contrapartida dos serviços 
prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho, relativamente à promoção genérica e à coordenação geral 
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do setor. Aliás, esta promoção constitui mesmo uma das atribuições daquele Instituto (artº 5º, n.º 1 do 
Decreto -Lei n.º 102/93, de 2 de abril).

A mesma taxa destina -se a financiar:
a) A promoção genérica do setor:
b) A coordenação geral do setor.
Do produto dessa taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos.

Também a Decisão C -43/2004 da Comissão referida e transcrita no probatório supra distinguiu 
as várias actividades financiadas por aquela taxa, a saber:

 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação.

Como se disse no Ac. deste STA de 29/05/2013 tirado no rec. 198/13 -30 é sabido que o Tratado 
CEE, relativamente a auxílios por parte dos Estados -membros, determinava no seu artº 87º, n.º 1 (hoje 
artº 107º, n.º 1 do TFUE) que salvo disposição em contrário dos Tratados, eram incompatíveis com 
o mercado interno, na medida em que afectassem as trocas comerciais entre os Estados -Membros, os 
auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma 
que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas 
produções.

E, a fim de evitar auxílios ofensivos dos Tratados, era estabelecido um procedimento através do 
qual a Comissão, em cooperação com os Estados -Membros, procedia ao exame permanente dos regimes 
de auxílios existentes nesses Estados, propondo também aos mesmos as medidas adequadas que fossem 
exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do mercado interno.

No âmbito de tal procedimento, verificando a Comissão que um auxílio concedido por um Estado 
ou proveniente de recursos estatais não é compatível com o mercado interno, ou que esse auxílio está a 
ser aplicado de forma abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio 
no prazo que ela fixar.

Este regime impõe que os Estados -membros devam informar a Comissão atempadamente dos 
projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que 
determinado projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno deve sem demora dar início 
ao procedimento previsto no citado artº 88º (hoje 108º do TFUE). O Estado -Membro em causa não 
pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma 
decisão final.

Todavia, a Comissão pode também adoptar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais 
que podem ficar dispensadas do procedimento acima referido. A eles nos referiremos adiante.

No caso concreto dos autos, não existiu uma comunicação prévia por parte do Estado Português 
no sentido de que pretendia conceder auxílios ao sector da vinha e do vinho, antes tendo havido uma 
queixa, tal como resulta da parte inicial da Decisão de 20 de julho de 2010 relativa à taxa parafiscal 
de promoção do vinho aplicada por Portugal C 43/04 (ex NN 38/03)  - Jornal Oficial n.º L 005, de 
08/01/2011, págs. 0011  - 0026

Com efeito aí ficou escrito o seguinte: “(1)Na sequência de uma queixa, a Comissão Europeia 
questionou as autoridades portuguesas, por ofício de 20 de janeiro de 2003, sobre uma taxa parafiscal 
de promoção do vinho, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, assim como sobre as medidas 
financiadas pelo produto dessa imposição”.

(2) A Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia respondeu à Comissão por 
ofício de 14 de março de 2003. Em resposta às perguntas formuladas pelos serviços da Comissão por 
telecópias de 14 de maio e 22 de dezembro de 2003, foram enviadas informações complementares por 
ofícios de 4 de agosto e 2 de setembro de 2003 e de 24 de fevereiro e 15 de julho de 2004.

(3) Uma vez que foi dada execução ao dispositivo em causa desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados. Com efeito, as medidas 
aplicadas por Portugal constituem novos auxílios, não notificados à Comissão e, por esse facto, ilegais, 
nos termos do artigo 1º, alínea f), do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de março 
de 1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93º do Tratado CE [3] (atual artigo 108.o do 
TFUE).

(4) Por ofício de 6 de dezembro de 2004 [C(2004) 4522], a Comissão notificou a Portugal a sua 
decisão de início do procedimento formal de exame previsto no artigo 108º, n.º 2, do TFUE relativa-
mente ao auxílio em causa. A decisão da Comissão de dar início ao procedimento foi publicada no 
Jornal Oficial das Comunidades Europeias [4].  - JO C 92 de 16.4.2005, p. 12.
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Porém, anteriormente e relativamente a esta mesma queixa a Comissão havia já decidido o seguinte 
(AUXÍLIO ESTATAL — PORTUGAL

Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE 

 - JO C 92 de 16.4.2005, p. 12
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
— o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

— o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas 
de promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

— as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte, dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

(146) Tendo em conta as considerações expendidas, a Comissão convida Portugal, no âmbito do 
processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE, a apresentar, no prazo de um mês a contar da data 
da receção da presente, as suas observações e a prestar todas as informações úteis para a apreciação das 
medidas em causa, nomeadamente quanto à natureza não discriminatória do método de financiamento 
dos auxílios tratados na presente decisão e quanto ao caráter objetivo da campanha de publicidade 
desenvolvida nos mercados dos Estados -Membros e de países terceiros.

Em face dos factos provados nos autos, da legislação transcrita e da Decisão da Comissão, pode-
mos desde já retirar as seguintes conclusões:

1ª) A taxa de promoção prevista no DL n.º 119/97, de 15 de maio, engloba várias parcelas.
2ª) Dessas parcelas o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV 

enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal, bem 
como o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constituem um auxílio estatais 
para efeitos do Tratado CEE (hoje TFUE).

Deste modo, uma parte da taxa que financia estas atividades é legal, não ofendendo as normas do 
Tratado apontadas pela recorrente.

Porém, constituindo a taxa uma unidade, embora aquela parte não constitua auxílio, será que 
mesmo assim o Estado Português estava obrigado à notificação acima referida, porque a outra parte da 
taxa veio a ser considerado auxílio?

Esta questão foi desenvolvidamente tratada no Acórdão deste STA (e Secção) de 23 de abril de 
2013, proferido no Processo n.º 29/13, onde ficou escrito, para além do mais, o seguinte:

“No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autorida-
des portuguesas, em 20 de janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que 
não constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de ser-
viços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do setor vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º
A única ação de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 367,12 

EUR, não constitui um auxílio.
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Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na aceção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de dezembro de 2006.

Artigo 3º

1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (1), isto é, desde que Portugal 
respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam o reembolso 
de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados -Membros, 
entre 1997 e 31 de dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 (que 
procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 mediante 
recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das sétima e nona 
condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (2), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado 
aos auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação 
(…)”(Carta de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O artº. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente 

notificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão 
final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (3).
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Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito direto na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente à 
Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda a 
ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (4).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os atos praticados durante o período da proibição 
contida no artº. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os actos inválidos»” (5). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acór-
dão de 1973 (6), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do Direito 
Comunitário, com vista a restabelecer o status quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (7).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final da 
Comissão (8). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição 
de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de fevereiro de 
2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição de 
auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adotado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos atos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe-lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efetivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excecionais.».(9)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objeto a restituição dos auxílios 
suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, como 
vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de 
promoção em causa durante o respetivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro 
lado, coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da autoliquidação em causa 
(relativa a setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar 
início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no artigo 6º do 
regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação 
de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (10), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (11), no caso concreto, por ilegalidade for-
mal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria que 
a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distinguir, por 
um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas ações de promoção e publicidade 
dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respetivo financiamento, 
através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente da taxa cobrada 
aos operadores do setor vitivinícola e afeta, no essencial, ao financiamento da atividade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da autoliquidação, no valor 
de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de setembro de 2007, com 
fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (12), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
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notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um ato legislativo não tiver tido lugar a sua notificação 
à Comissão ou se o ato legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha pronunciado 
de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência será a veri-
ficação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (13).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do artº. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de novembro de 1991 (14).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (15).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja seletiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afete o comércio entre os EM” (16).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (17), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não perceção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do setor desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afetação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (artº. 11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto de não 
existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, como vimos, 
em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. Por outro 
lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do setor e cujo objetivo essencial de 
criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não implica, à partida, 
um auxílio concedido direta ou indiretamente através de recursos do Estado e, por outro lado, serem 
imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos auxílios de Estado (18).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, a 
Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das atividades 
desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor 
vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um 
auxílio de Estado na aceção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da República 
Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 
de dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.
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Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afeta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afeta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais ações é que se poderia averiguar se seriam 
ou não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” (19) de tal medida envolver auxílios estatais (20), em termos de exigir 
a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente 
suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade 
da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o respetivo pro-
cedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do artº. 88º do TCE (ponto L das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da autoliquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside na 
particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor de 
ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas pelas 
vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não su-
biste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da nulidade 
seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a receita da 
taxa afeta ao financiamento das atividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do seu orçamento 
e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa apenas uma 
pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da atividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais.Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afetada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no artº. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da autoliquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de 
Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida”.
Porque a situação tratada no transcrito aresto é idêntica à dos presentes autos, sendo os mesmos 

os intervenientes e sendo as alegações e contra -alegações muito semelhantes, variando apenas o mon-
tante e o período temporal da taxa  - nestes autos está em causa a taxa referente ao mês de Setembro 
de 2002 no montante de € 45.272,87  - a doutrina que dele resulta é inteiramente transponível para o 
caso dos autos.

Em face do que ficou dito, improcedem as conclusões das alegações e, em consequência, o recurso.
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4 - DECISÃO:
Nestes termos e pelo exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida ficando 
prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE requerido pela recorrente.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 9 de Outubro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva.

(1) Segundo o disposto no artigo 7, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de março de 1999, «A 
Comissão pode acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível com o mer-
cado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante designada «decisão condicional» 
(cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64)

(2) O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os cri-
térios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três 
exercícios financeiros por empresa beneficiária.

(3) Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de março de 1999.
(4) Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, “O 

Papel dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da 
última frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE ?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., p. 56.

(5) Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.
(6) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.
(7) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.
(8) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de novembro de 1990, Processo C -354/90.
(9) Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.

(10) Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas de 
Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respetivo direito nacional, o que engloba o regime do procedimento 
administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis ao proce-
dimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou análogos 
meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A revogação 
de atos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, Revista do 
Ministério Público, Ano 33, outubro/dezembro, de 2012, pp. 33 ss.

(11) Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos arts. 281 e 282º 
da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos plasmados 
no art. 73º do CPTA.

(12) Segundo o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produ-
zidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respetivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, nº1, dispõe -se que “São objeto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.

(13) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.
(14) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do 

Advogado -Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de setembro de 1990, proc C -5/89.
(15) Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.
(16) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina Coim-

bra, 2012, p. 520.
(17) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., p. 714.
(18) Cfr. Acórdão de 20 de novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(19) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.
(20) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38. 

 Acórdão de 9 de Outubro de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excecional. Extemporaneidade.
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Sumário:

Interposto recurso de revista excecional do acórdão do TCA Sul que confirmou despa-
cho do relator de inexistência de oposição de acórdãos, limitando -se a recorrente a 
pedir a apreciação de anterior acórdão na revista agora interposta, tem de entender-
-se que o recurso se reporta a este acórdão, sendo o mesmo extemporâneo, já que 
interposto muito para além do prazo legal.

Processo n.º 1179/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A……………….., S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I  - A Fazenda Publica, veio, ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA, recorrer do acórdão do 
TCA Sul proferido em 23/04/2013, que julgou improcedente a reclamação para a conferência do douto 
despacho do relator de fls. 319 a 327, que julgou por findo o recurso de oposição de julgados, por ela 
interposto, apresentando para o efeito, alegações nas quais conclui:

A). A questão ora suscitada, seguindo o que se disse no Acórdão de 29/11/2006, proc. n.º 0729/06, 
relativamente aos requisitos para a admissibilidade do recurso de revista, assume relevância jurídica ou 
social, aferida em termos da utilidade jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultra-
passe os limites da situação singular, decorrendo, da interposição do presente recurso, a possibilidade 
de melhor aplicação do direito, tendo como escopo a uniformização do mesmo direito, dado que esta 
questão tem uma capacidade de se repetir num número indeterminado de casos futuros.

B). De facto são duas as questões que, agora, se pretende sejam consideradas pelo Tribunal “ad 
quem”:

a) a primeira  - é a de saber se, na verdade, o que está em causa no ac. recorrido é uma questão 
de falta de fundamentação ou, se pelo contrário, é uma questão de prova, inteligentemente subvertida 
em falta de fundamentação?

b) quanto à segunda questão  - é a de saber se o invocado “prejuízo irreparável” não tem que ser 
imediatamente comprovado logo com a petição.

C). Deve pois ser admitido o presente recurso de revista, por se verificarem os pressupostos para 
a sua admissão.

D). Quanto ao mérito do recurso, ao contrário do invocado, o despacho impugnado está sufi-
cientemente fundamentado no sentido do entendimento do seu destinatário e, no dizer até da sentença 
proferida em 1ª instância, por através dele se poder “captar com transparência a atividade administra-
tiva”, como também vem transcrito na sentença da 1ª instância a pág. 6 a 9 delas constando, ainda, na 
alínea F), que o Serviço de Finanças de Loures 1 remeteu à reclamante, por carta registada com aviso 
de receção, oficio de notificação de despacho a que se refere a alínea anterior (cfr. oficio e talão de 
registo a fls. 53 e 54 dos autos).

E). Como se vê da fundamentação comunicada ao contribuinte por carta remetida pelo Serviço de 
Finanças de Loures 1, com data de 09 de abril de 2012, registada com aviso de receção e do talão do 
registo incluso no processo instrutor, o contribuinte teve perfeito entendimento de que se não atribuía 
a isenção, por se constatar e verificar que tinha bens e, por isso, condições para prestar a garantia.

F). Donde, por o recorrente ter retirado da notificação que o indeferimento está bem fundamentado, 
pretendeu, destacar, através de um subterfúgio, que a Administração não se terá debruçado sobre o 
fundamento autónomo invocado do prejuízo irreparável. No entanto, o “prejuízo irreparável” para além 
de, como todos os argumentos ter que ser invocado e comprovado na pi, tem que ser autonomamente 
tratado e provado o que, no caso, até é contraditado e invalidado pela AF pela evidente e comprovada 
suficiência de bens para prestar a reportada garantia.

G). É nosso entendimento que, o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, uma errada 
interpretação e aplicação da lei aos factos, pelo que, não se deve manter.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser admitido o presente recurso de 
revista e, analisado o mérito do recurso, deve ser dado provimento ao mesmo, revogando -se o Acórdão 
recorrido, com todas as legais consequências.»

II. Em contra alegações veio a recorrida A…………………, S.A., concluir da seguinte forma:
1.ª). O recurso jurisdicional em apreço radica originariamente na decisão judicial proferida sobre 

reclamação de órgão de execução fiscal, mostrando -se por isso interposto em processo urgente (ar-
tigo 278.º/5 do CPC) e, como tal, devendo ser interposto no prazo de dez dias (cfr. 283.º do CPPT).

2.ª) Tendo a decisão recorrida sido notificada por correio registado de 24 de abril de 2013 e o 
recurso sido interposto em 16 de maio de 2013, é o mesmo claramente extemporâneo, mostrando -se 
então ultrapassado o prazo legalmente previsto no artigo 283.º do CPPT.
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3.ª) O recurso é inepto, pois a recorrente apresenta -se a impugnar o acórdão da Conferência de 
23.04.2013 abstendo -se de imputar qualquer erro ou ilegalidade ao seu conteúdo decisório ou de discutir 
as questões ali julgadas, antes fundamentando o recurso exclusivamente em torno de questões já decidi-
das no acórdão do Tribunal Central Administrativo de 4 de dezembro de 2012 (contra o qual a Fazenda 
Pública não apresentou recurso de revista tendo optado por um recurso de oposição de julgados.

4.ª) A entender -se que a Fazenda Pública pretende com o presente recurso discutir as questões já 
conhecidas e decididas no acórdão do TCAS de 4 de dezembro de 2012 que confirmou a sentença de 
1ª instância que havia dado provimento à reclamação da recorrida, o recurso é, por maioria de razão, 
intempestivo (v. artº. 283.º do CPPT).

5.ª) O recurso é inepto pois a recorrente não indica com a clareza exigível  - para mais num re-
curso que é excecional  - qual a questão ou questões que pela sua importância jurídica e social ou por 
necessidade de melhor aplicação do direito deveria/ão ser objeto de recurso de revista.

6.ª) O recurso deve ser rejeitado, pois a recorrente limita -se a afirmar, abstrata e genericamente, 
que estão verificados os requisitos para recurso excecional de revista, pressupondo demonstrados es-
ses requisitos, não logrando cumprir o seu ónus de alegação  - Cfr., por todos, o Acórdão do STA, de 
27.02.2013, proferido no processo 01470/12, disponível em www.dgsi.pt.

7.ª) Não assiste a menor razão de facto e de direito à recorrente quanto ao erro que imputa às decisões 
das instâncias a respeito do decidido quanto à anulação do ato por falta de fundamentação, louvando -se 
a ora recorrida nas decisões das instâncias que nesta sede se reiteram na sua globalidade.

III. O MP emitiu parecer a fls. 420 v, no qual defende que nada tem a opor quanto ao caráter 
urgente do processo “sem prejuízo de ulterior emissão de parecer após apreciação preliminar sumária 
que venha a julgar verificados, “in casu”os pressupostos do n.º 1 do artigo 150º do Código de processo 
nos tribunais Administrativos, aplicável “ex vi” artigo 2º a) do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário.”

IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
IV.1. A recorrente interpôs o presente recurso ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA e pre-

tende que este STA aprecie as seguintes questões:
a) a de saber se o que está em causa no acórdão recorrido é uma questão de falta de fundamentação 

ou, se pelo contrário, é uma questão de prova, inteligentemente subvertida em falta de fundamentação.
b) a de saber se o invocado “prejuízo irreparável” este não tem que ser imediatamente comprovado 

logo com a petição.
Ora, conforme acima referido, vem o recurso interposto do acórdão do TCA Sul proferido em 

23/04/2013, que julgou improcedente a reclamação para a conferência do douto despacho do relator de 
fls. 319 a 327, que julgou por findo o recurso de oposição de julgados (v. fls. 349/364)

Assim sendo, deveriam as alegações centrar -se naquele acórdão devendo a recorrente provar os 
requisitos de admissão do recurso previstos no citado artº 150º. Porém, em vez disso, e como bem re-
fere a recorrida, a recorrente absteve -se de imputar qualquer erro ou ilegalidade ao conteúdo decisório 
daquele acórdão ou de discutir as questões ali julgadas, antes fundamentando o recurso exclusivamente 
em torno de questões já decididas no acórdão do Tribunal Central Administrativo de 4 de dezembro de 
2012 (v. fls. 236/258) contra o qual a Fazenda Pública não apresentou recurso de revista, tendo optado 
por um recurso de oposição de julgados (v. fls. 269 e segs.).

Significa isto então que, não tendo sido admitido o recurso por oposição de julgados,  - entre o 
acórdão de 04.12.2012 do TCA Sul e de 17.01.2008 proferido por este STA no Processo n.º 0327/08 
 - vem a recorrente agora atuar por outra via processual, tentando obter o mesmo efeito jurídico que seria 
o de obter a revogação do citado acórdão do TCA Sul proferido em 4 de dezembro de 2012.

Vejamos então se o presente recurso tem alguma viabilidade de sucesso.
IV.2. Antes de mais cabe conhecer da tempestividade do recurso, questão suscitada pela recorrida.
Alega a recorrida que tendo a decisão recorrida sido notificada por correio registado de 24 de 

abril de 2013 e o recurso sido interposto em 15 de maio de 2013, é o mesmo claramente extemporâneo, 
mostrando -se então ultrapassado o prazo legalmente previsto no artigo 283.º do CPPT, uma vez que 
estamos perante processo urgente.

Mas, a entender -se que a Fazenda Pública pretende com o presente recurso discutir as questões já 
conhecidas e decididas no acórdão do TCAS de 4 de dezembro de 2012 que confirmou a sentença de 
1ª instância que havia dado provimento à reclamação da recorrida, o recurso é, por maioria de razão, 
intempestivo (v. artº. 283.º do CPPT).

Desde já diremos que a recorrida tem razão.
Na verdade, sendo certo que o que se demonstra nos autos é que a recorrente pretende interpor 

recurso de revista do acórdão de 4 de dezembro de 2012 (v. conclusões das alíneas D) a G)), verifica -se 
que na data de interposição do recurso  - 15.05.2013 (fls. 570)  - estava há muito ultrapassado o prazo 
legalmente admissível para esse efeito.
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E nem é necessário recorrer à natureza urgente do processo e à notificação do acórdão de 23.04.2013, 
uma vez que claramente se demonstra que a recorrente dele não pretendia recorrer, de tal modo que 
nem sequer dedica uma linha a tal acórdão.

Se pretendesse recorrer desse acórdão, teria a recorrente, como se disse, de alegar razões de fato 
ou de direito pelas quais ocorria oposição de acórdãos, o que não fez, limitando -se antes, a alegar como 
se estivesse a recorrer do citado acórdão de 4 de dezembro de 2012.

Consideramos então, atento o conteúdo das alegações, em especial, alíneas D) a F), que a recorrente 
pretendia recorrer do acórdão de 4 de dezembro de 2012, sendo que este recurso é extemporâneo, pelo 
que nem sequer se pode apreciar se ocorre a verificação dos requisitos do artº 150º do CPTA.

V. Nestes termos e pelo que ficou dito, não se admite o presente recurso, por extemporâneo.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 9 de outubro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto. 

 Acórdão de 9 de Outubro de 2013.

Sumário:

 I — Decorre, como imanência do principio da igualdade, que sendo devidos juros 
indemnizatórios quando, por motivo imputável aos serviços, não seja cumprido 
o prazo legal de restituição oficiosa dos impostos e sendo o respectivo montante 
calculado, para cada imposto, nos termos dos juros compensatórios devidos a favor 
do Estado (artigo 24.º, n.os 2 e 3 do CPT), de igual modo devem ser calculados, no 
âmbito do CPT, os juros indemnizatórios devidos por erro imputável aos serviços 
determinado em reclamação graciosa ou processo judicial (hipótese prevista no 
artigo 24.º, n.º 1 do CPT).

 II — Assim sendo a norma que constava do artigo 24º, n.º 3 do Código de Processo 
Tributário, na interpretação que, em termos puramente literais, restringe a remis-
são feita para o regime dos juros compensatórios às situações previstas no seu 
n.º 2, de atraso na restituição oficiosa dos impostos, traduz a consagração de uma 
solução legislativa arbitrária e desrazoável, e como tal violadora do princípio da 
igualdade consagrado no artigo 13.º da Constituição da República.

 III — Deve pois tal norma ser interpretada, em conjugação com o disposto no n.º 1 
do mesmo normativo e no artigo 83.º, n.º 4 do CPT, no sentido de que os juros 
indemnizatórios devidos por erro imputável aos serviços determinado em recla-
mação graciosa ou processo judicial devem ser calculados, para cada imposto, 
nos termos dos juros compensatórios devidos a favor do Estado.

 IV — Os juros moratórios a favor do contribuinte não incidem sobre os juros indemniza-
tórios e são os definidos na lei geral para as dívidas ao Estado e outras entidades 
públicas.

Processo n.º 1235/12 -30.
Recorrente: A… e outro.
Recorrido: Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A……………….. e B……………., melhor identificados nos autos, vem recorrer para este 
Supremo Tribunal da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto de 15 de Junho de 2012, 
que julgou parcialmente extinta a instância por inutilidade superveniente da lide, referente à quantia 
que administração fiscal foi condenada a restituir acrescida de juros de mora e improcedente o restante 
pedido relativo à taxa de juros indemnizatórios e de mora.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1.ª  - No âmbito de aplicação do CIRS, CIRC, CSISC e CCA, com a redacção vigente durante 

o período de 29 de Março de 1996 a 31 de Dezembro 1998, os juros indemnizatórios devidos por erro 
imputável aos serviços, determinado judicialmente, eram calculados à taxa correspondente à taxa básica 
de desconto do Banco de Portugal, acrescida de cinco pontos percentuais.
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2.ª  - A harmonização dos códigos tributários referido na Conclusão anterior (1.ª), operada pela 
Lei 7/96, no domínio dos juros, foi feita tendo como modelo as soluções do CPT.

3.ª  - Durante o mesmo período referido na Conclusão 1.ª os juros indemnizatórios devidos por 
incumprimento do prazo legal de restituição oficiosa dos impostos por motivo imputável aos serviços, 
previstos no art. 24.º, n.º 2 do CPT, eram também calculados à taxa correspondente à taxa básica do 
Banco de Portugal, acrescida de cinco pontos percentuais, por aplicação do artº. 24.º, n.º 3 do CPT, 
com remissão para o disposto no art. 84.º, n.º 4 do CPT.

4.ª  - A unidade do sistema jurídico impõe a interpretação da norma do art. 24.º, n.º 3 do CPT, 
segundo a qual os juros indemnizatórios devidos por erro imputável aos serviços, determinado judicial-
mente, previstos no art. 24.º, n.º 1 do CPT, devem ser calculados à taxa correspondente à taxa básica de 
desconto do Banco de Portugal, acrescida de cinco pontos percentuais, a qual correspondia, em 29 de 
Março de 1996, à taxa de 13,75%, por aplicação da taxa prevista no Aviso 1/96 (8,75%), acrescida de 
cinco pontos percentuais.

5.ª - A interpretação da norma do art. 24.º, n.º 3 do CPT referida na Conclusão 4.ª cabe ainda na 
letra da norma que, ao referir -se aos “juros referidos no número anterior”, refere -se aos juros indem-
nizatórios.

6.ª  - As situações em que são devidos juros indemnizatórios por erro imputável aos serviços 
determinado judicialmente, reguladas pelo art. 24.ª, n.º 1 do CPT, são substancialmente idênticas às 
situações em são devidos juros indemnizatórios por erro imputável aos serviços determinado judicial-
mente, reguladas pelos arts. 86.º do CIRS, 111.º do CIRC, 155.º do CCA e 34.º, als. b) e d) do CSISD 
(com remissão para o art. 86.º do CIRS).

7.ª - As situações em que são devidos juros indemnizatórios por erro imputável aos serviços deter-
minado em reclamação graciosa ou processo judicial, previstas no art. 24º, n.º 1 do CPT, são também 
substancialmente idênticas àquelas em que os juros indemnizatórios são devidos por incumprimento 
do prazo legal de restituição oficiosa dos impostos por motivo imputável aos serviços, previstas no 
art. 24.º, n.º 2 do CPT.

8.ª  - A diferença entre as situações previstas no art. 24.º, n.º 1 do CPT e as previstas no n.º 2 do 
mesmo artigo é formal e consubstancia -se no facto de os juros indemnizatórios terem origem em decisão 
judicial ou em decisão administrativa.

9.ª  - As normas dos artigos 24.º, nºs 1 e 3 e 83.º, n.º 4, do CPT, com a interpretação feita pelo 
Tribunal a quo, segundo a qual os juros indemnizatórios devidos por erro imputável aos serviços de-
terminado em reclamação graciosa ou processo judicial, previstos no art. 24.º, n.º 1 do CPT devem ser 
calculados por referência ao art. 559.º do CC e, em consequência, a taxa a aplicar é a de 10%, como 
previsto na Portaria n.º 1171/95, de 25 de Setembro, contrariam a unidade do sistema jurídico e são 
inconstitucionais por violação do princípio constitucional da igualdade, consagrado, além do mais, 
nos arts. 13.º e 266.º/2 da CRP e por violação da prevalência das decisões dos tribunais sobre as de 
quaisquer outras autoridades, contrariando o disposto no art. 205.º, n.º 2 da CRP.

10.ª - Em consequência, deve a decisão do Tribunal a quo ser revogada na parte em que julgou 
improcedente o pedido dos Recorrentes na condenação da Administração ao pagamento de juros in-
demnizatórios, calculados à taxa de 13,75%, no período de 29 de Março de 1996 a 31 de Dezembro de 
1998, que se liquidam no valor de e 281.440,28 (duzentos e oitenta e um mil quatrocentos e quarenta 
euros e vinte e oito cêntimos) e substituída por decisão que julgue o referido pedido procedente.

11.ª - A obrigação de pagamento de juros de mora insere -se na relação obrigacional da responsa-
bilidade civil da Administração Fiscal, com natureza paritária entre a Fazenda Pública e o contribuinte.

12.ª - Os juros de mora devidos aos contribuintes devem ser de montante igual e em condições 
de exigência igual às dos juros de mora a favor da Fazenda Pública, pelo que devem ser calculados 
à mesma taxa de 1% por cada mês de calendário e incidir sobre os juros indemnizatórios, da mesma 
maneira que os juros de mora a favor do Estado incidem sobre os juros compensatórios.

13ª - Da mesma forma que a obrigação de pagamento de juros de mora a favor do Estado se en-
quadra no âmbito num dever fundamental  - o dever fundamental de pagar imposto  -, também a obri-
gação de pagamento de juros de mora a favor do contribuinte se enquadra num dever (ou direito do 
contribuinte) fundamental de indemnizar o contribuinte por responsabilidade civil do Estado, radicado, 
além do mais, no art. 22.º da CRP.

14.ª  - A interpretação das normas dos arts. 102.º, n.º 2 e 44, n.º 3 do CPT (1) que respeita, simul-
taneamente, a natureza paritária da relação obrigacional da responsabilidade civil da Administração 
Fiscal, o princípio constitucional da igualdade e o princípio da responsabilidade civil do Estado é aquela, 
segundo a qual os juros de mora a favor do contribuinte devem ser calculados à taxa de 1% ao mês, 
e incidir sobre os juros indemnizatórios, da mesma maneira que os juros de mora a favor do Estado 
incidem sobre os compensatórios.

15.ª  - As normas dos arts. 102.º, n.º 2 e 44.º, n.º 3 do CPT com o sentido que lhes foi conferido 
pelo Tribunal a quo, segundo o qual os “juros de mora” a favor do contribuinte devem ser calculados à 
taxa decorrente do disposto no art. 559.º CC, que é de 4% ao ano, e não incidem sobre os juros indem-
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nizatórios, enquanto os juros de mora a favor da Fazenda Pública são calculados à taxa decorrente do 
disposto no art. 44.º, n.º 3 do CPT, que é de 1% ao ano, por remissão para o art. 3.º do D.L. n.º 73/99, 
e incidem sobre os juros compensatórios, não respeitam a natureza paritária da relação obrigacional 
da responsabilidade civil da Administração Fiscal, e são inconstitucionais por violação do princípio 
constitucional da responsabilidade civil do Estado, consagrado, além do mais, no art. 22.º da CRP, 
do princípio da igualdade, consagrado, além do mais, nos arts. 13º e 266.º/2 da CRP, bem como dos 
princípios de um Estado Direito Democrático ínsito, aliás, no art. 2.º da CRP, directamente aplicáveis 
por força do disposto no art. 18.º da CRP.

16.ª - Em consequência, deve a decisão do Tribunal a quo ser revogada na parte em que julgou 
improcedente o pedido dos Recorrentes relativamente aos juros de mora, e substituída por decisão que 
condene a Administração ao pagamento de juros de mora calculados à taxa de 1% por cada mês de 
calendário, e a incidir sobre os juros indemnizatórios, liquidando -se no valor de e 467.991,37 (quatro-
centos e sessenta e sete mil novecentos e noventa e um euros e trinta e sete cêntimos).

17.º O valor da sucumbência dos Recorrentes calcula -se em e 453.707,18 (quatrocentos e cinquenta 
e três mil setecentos e sete euros e dezoito cêntimos).»

2 – A Fazenda Publica não apresentou contra alegações.
3 – O Exmº Procurador -geral Adjunto emitiu o douto parecer, com a seguinte fundamentação:
«O meio processual acessório de execução dos julgados é regulado pelas normas sobre o processo 

nos tribunais administrativos (art. 146º nº1 CPPT)
Os recursos dos actos jurisdicionais sobre meios processuais acessórios comuns à jurisdição 

administrativa e tributária são regulados pelas normas sobre processo nos tribunais administrativos 
(art.279º nº2 CPPT)

Aos processos executivos instaurados após a entrada em vigor do CPTA em 1.01.2004 aplicam -se 
as novas disposições do CPTA (art. 5º n.º 4 e 7º Lei n.º 15/2002, 22 Fevereiro) O meio processual aces-
sório da execução de julgados não é um processo judicial tributário que exija a intervenção imperativa 
do Ministério Público (art. 101º nº1 alínea f) LGT; arts. 14º nº2 e 97º nº1 alínea j) CPPT)

2. Neste contexto:
a) a eventual intervenção do Ministério Público pressupõe prévia notificação (art. 146º nº1 CPTA)
b) no caso concreto o Ministério Público não emite pronúncia sobre o mérito do recurso jurisdi-

cional, considerando que não estão em causa direitos fundamentais dos cidadãos, interesses públicos 
especialmente relevantes ou algum dos bens e valores referidos no art. 9º nº2 CPTA (art. 146º nº1 in 
fine CPTA)»

4 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
5 – Em sede factual apurou -se em primeira instância a seguinte matéria de facto:
1. A Câmara Municipal liquidou a taxa no valor de 148 738 140$00 (592.223,45 €) pelo licencia-

mento de loteamento de prédio com o art. 475.º da matriz [cfr. fls. 2 a 11 do processo principal];
2. Em 13.12.2000, foi proferida sentença pelo Tribunal Tributário de 1.º Instância, o processo 

que correu termos sob o n.º 48/1995, que, julgando inconstitucional a legislação em que se baseou a 
liquidação, procedente a impugnação apresentada, e anulou o dito ato de liquidação. [cfr. fls. 63 a 68 
do processo principal];

3. Em 13.12.2000, o Tribunal Constitucional decidiu pela constitucionalidade, ordenando a re-
formulação da sentença recorrida [fls. 80 dos do processo principal];

4. Em 22.02.2002, foi proferida sentença pelo Tribunal Tributário de 1ª Instância, o processo que 
correu termos sob o n.º 48/1995, que, no segmento decisório consta “(...) O tribunal decide declarara 
ilegalidade da liquidação, e, em consequência determina -se a anulação da mesma; Condena -se a Câ-
mara Municipal a pagar aos impugnantes juros indemnizatórios sobre a quantia por eles paga, a título 
de taxa, desde a data de pagamento da última prestação, até efectivo pagamento (...)”. [cfr. fls. 116 a 
119 do processo principal];

5. Em 01.04.2003, foi proferido acórdão pelo Tribunal Central Administrativo, que negou pro-
vimento ao recurso interposto pelos impugnantes, confirmando a sentença do Tribunal Tributário de 
1ª Instância, [cfr. fls. 290 a 295 do processo principal];

6. Em 13.02.2004, foi proferido acórdão pelo Tribunal Constitucional, no qual indeferiu a recla-
mação do despacho que não admitiu o recurso interposto (fls. 336 a 345 do processo principal);

7. A exequente e a executada foram notificadas do acórdão referido no ponto anterior tendo tran-
sitado em julgado em 12.03.2004 [cfr. fls. 350 do processo principal];

8. Em 16.04.2004, o processo foi remetido para o Tribunal Administrativo do Porto [cfr. fls. 352 
do processo principal];

9. Em 15.06.2004, os exequentes apresentaram a petição inicial que motiva os presentes autos, 
no Tribunal Administrativo e Fiscal de Porto {cfr. fls. 1 dos autos];

10. Em 30.03.2007, o Administração entregou aos exequentes o montante de 1 264 710.36 € 81, 
sendo 741 902.70 de restituição e 522 807,66 € de juros, tendo por referência a sentença transitada em 
julgado em 12.04.2004 [cfr. fls. 28 a 29 e 143 a 144 dos autos];
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11. Pelo oficio n.º 11254, datado de 13.06.2007, dirigido ao Tribunal, a Câmara Municipal, in-
forma que houve erro na liquidação juros indemnizatórios e moratórios, a qual tinha sido efetuado até 
29.03.2006 quando devia ser até 29.03.2007, e procedeu à respetiva correção no valor de 29 676.12 € 
(fls. 45 e 46 dos autos).

12. A Câmara Municipal procedeu ao pagamento de 1 264 710.36 € e 29 676.12 €, no valor total 
de 1 294386,48 € (fls. 45 a 51 dos autos);

13. A Câmara Municipal procedeu ao cálculo dos juros nos seguintes termos:
a) O período de 29.03.1996 a 16.04.1999 (1114 dias) foi calculado o juro à taxa de 10% por força 

da Portaria n.º 1171/95 de 25 de Setembro.
b) O período de 17.04.1999 a 30.04.2003 (1475 dias) foi calculado o juro à taxa de 7 % por força 

da Portaria n.º 263/95 de 12 de Abril.
c) O período de 01.05.2003 a 11.04.2004 (347 dias) foi calculado o juro à taxa de 4 % por força 

da Portaria n.º 291/2003 de 8 de Abril.
d) O período de 12.04.2004 a 29.03.2007 (1082 dias) foi calculado o juro à taxa de 4 % por força 

da Portaria n.º 291/2003 de 8 de Abril (fls. 47 e 48 e 163 a 165 dos autos).
6. Do objecto do recurso
São duas as questões a decidir no presente recurso:
a) A primeira consiste em saber se incorreu em erro de julgamento a decisão recorrida ao julgar 

improcedente o pedido dos Recorrentes na condenação da Administração ao pagamento de juros in-
demnizatórios, calculados à taxa de 13,75%, no período de 29 de Março de 1996 a 31 de Dezembro 
de 1998.

Nomeadamente coloca -se a questão de saber as normas dos artigos 24.º, nºs 1 e 3 e 83.º, n.º 4, do 
CPT, com a interpretação feita pelo Tribunal a quo, segundo a qual os juros indemnizatórios devidos 
por erro imputável aos serviços determinado em reclamação graciosa ou processo judicial, previstos 
no art. 24.º, n.º 1 do CPT devem ser calculados no período de 29 de Março de 1996 a 31 de Dezembro 
de 1998 (antes da entrada em vigor da Lei Geral Tributária) por referência ao art. 559.º do CC e, em 
consequência, a taxa a aplicar é a de 10%, como previsto na Portaria n.º 1171/95, de 25 de Setembro, 
contrariam a unidade do sistema jurídico e são inconstitucionais por violação do princípio constitucional 
da igualdade, consagrado, além do mais, nos arts. 13.º e 266.º/2 da CRP e por violação da prevalência 
das decisões dos tribunais sobre as de quaisquer outras autoridades, contrariando o disposto no art. 205.º, 
n.º 2 da Constituição da República.

b) A segunda refere -se ao imputado erro de julgamento da sentença recorrida por ter julgado 
improcedente o pedido dos recorrentes relativo aos juros de mora, designadamente saber se as normas 
dos arts. 102.º, n.º 2 e 44.º, n.º 3 da LGT com o sentido que lhes foi conferido pelo Tribunal a quo, 
segundo o qual os ‘juros de mora” a favor do contribuinte devem ser calculados à taxa decorrente do 
disposto no art. 559.º CC, que é de 4% ao ano, e não incidem sobre os juros indemnizatórios, enquanto 
os juros de mora a favor da Fazenda Pública são calculados à taxa decorrente do disposto no art. 44.º, 
n.º 3 da LGT, que é de 1% ao ano, por remissão para o art. 3.º do D.L. n.º 73/99, e incidem sobre os 
juros compensatórios, não respeitam a natureza paritária da relação obrigacional da responsabilidade 
civil da Administração Fiscal, e são inconstitucionais por violação do princípio constitucional da res-
ponsabilidade civil do Estado, consagrado, além do mais, no art. 22.º da CRP, do princípio da igualdade, 
consagrado, além do mais, nos arts. 13º e 266.º/2 da CRP, bem como dos princípios de um Estado 
Direito Democrático ínsito, aliás, no art. 2.º da CRP, directamente aplicáveis por força do disposto no 
art. 18.º da CRP.

6.1 Da taxa de juros indemnizatórios previstos no art. 24.º, n.º 1 do CPT, devidos no período 
de 29 de Março de 1996 a 31 de Dezembro de 1998, por erro imputável aos serviços determinado 
em reclamação graciosa ou processo judicial.

Como se vê de fls. 171 e segs. o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto enquadrou a situação 
sub judice na previsão do nº1, do artº 24º do CPT, por entender que, no caso dos autos, não está em 
causa uma restituição oficiosa dos impostos, mas sim uma impugnação judicial na qual se determinou 
que houve erro imputável aos serviços.

Prosseguindo neste discurso argumentativo concluiu -se na decisão recorrida que ao caso sub judice, 
para computo dos juros indemnizatórios, não se aplicam os nºs 2 e 3 do artº 24º do CPT estando, por 
isso, afastado o n.º 3 e consequentemente, por remissão, o disposto n.º 4 do artº 84.º do CPT.

Ancorou -se para o efeito a decisão recorrida na jurisprudência deste Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, nomeadamente na fundamentação do Acórdão da Secção de Contencioso Tributário de 
11/5/2005, proferido no recurso 0131/2005, no qual se decidiu que, na vigência do Código de Processo 
Tributário, por força do seu artº 24º, aos juros indemnizatórios a que se refere o n.º 1 (situação em que, 
em reclamação graciosa ou processo judicial, fosse determinado que tinha havido erro imputável aos 
serviços) era aplicável o regime de juros previsto no art. 559.º, n.º 1, do Código Civil e Portarias nele 
previstas, enquanto que aos juros indemnizatórios previstos no n.º 2 (situação de não cumprimento pela 
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Administração tributária dos prazos de restituição oficiosa dos impostos) era aplicável o regime dos 
juros compensatórios, por ser apenas relativamente a ela que o n.º 3 do mesmo artigo se referia.

Contra o assim decidido insurgem -se os recorrentes, alegando que tais normas, com a interpretação 
que lhes é dada pelo tribunal a quo, contrariam a unidade do sistema jurídico e são inconstitucionais por 
violação do princípio constitucional da igualdade, consagrado, além do mais, nos arts. 13.º e 266.º/2 da 
CRP e por violação da prevalência das decisões dos tribunais sobre as de quaisquer outras autoridades, 
contrariando o disposto no art. 205.º, n.º 2 da Constituição da República.

Vejamos, pois.
No regime actual a questão não se põe porque está em vigor o artigo 43º da Lei Geral Tributária 

o qual no seu n.º 4, dispõe, de forma clara, que a taxa dos juros indemnizatórios «é igual à taxa dos 
juros compensatórios».

Porém, no âmbito do regime anterior a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo 
vinha afirmando, após alguma controvérsia e discussão, que o Código de Processo Tributário reconheceu 
de forma genérica o direito dos contribuintes a juros indemnizatórios, no seu art. 24.º, estabelecendo 
dois regimes:

 - um para as situações de em que, em reclamação graciosa ou processo judicial, fosse determinado 
que tinha havido erro imputável aos serviços (n.º 1); outro para as situações de não cumprimento pela 
Administração tributária dos prazos de restituição oficiosa dos impostos (n.º 2).

Entendeu -se que apenas a estas situações previstas no n.º 2 era aplicável o regime dos juros com-
pensatórios, por ser apenas relativamente a elas que o n.º 3 do mesmo artigo o determinava.

E que às situações previstas no n.º 1 do art. 24.º, na falta de norma especial, era aplicável o regime 
de juros previsto no art. 559.º, n.º 1, do Código Civil e Portarias nele previstas – vide neste sentido, o 
Acórdão do pleno da Secção de Contencioso Tributário de 20.10.2004, recurso 1076/03 e ainda, para além 
do Acórdão citado na decisão recorrida e sem preocupações de completa exaustão, os seguintes Acór-
dãos todos do pleno da Secção de Contencioso Tributário, no mesmo sentido: acórdãos de 20.10.2004, 
recursos nºs. 1041/03 e 1042/03 e de 26.01.2005, recurso 1645/03, todos in www.dgsi.pt.

A tal argumentação, acolhida, de resto, pela sentença recorrida, contrapõem os recorrentes que 
as situações em que são devidos juros indemnizatórios por erro imputável aos serviços determinado 
em reclamação graciosa ou processo judicial, previstas no art. 24.º, n.º 1 do CPT, são substancialmente 
idênticas àquelas em que os juros indemnizatórios são devidos por incumprimento do prazo legal de 
restituição oficiosa dos impostos por motivo imputável aos serviços, previstas no art. 24.º, n.º 2 do 
CPT. Ambas as normas radicam no mesmo fundamento material, que é a obrigação de indemnizar por 
responsabilidade civil do Estado. A única diferença existente é formal, no sentido de que num caso os 
juros são devidos em virtude de uma decisão judicial, enquanto que, no outro, são devidos em virtude 
de uma decisão administrativa.

Por isso argumentam que a interpretação que é dada pelo tribunal a quo a tais normas contraria a 
unidade do sistema jurídico e é inconstitucional por violação do princípio constitucional da igualdade, 
consagrado, além do mais, nos arts. 13.º e 266.º/2 da CRP e por violação da prevalência das decisões 
dos tribunais sobre as de quaisquer outras autoridades, contrariando o disposto no art. 205.º, n.º 2 da 
Constituição da República.

No caso em apreço a norma que dispunha sobre a obrigação de pagamento de juros indemnizatórios 
no período a que se reporta a sentença recorrida e objecto de controvérsia (de 29 de Março de 1996 a 
31 de Dezembro de 1998) era o artº 24º do CPT que estipulava o seguinte:

1 Haverá direito a juros indemnizatórios a favor do contribuinte quando, em reclamação graciosa 
ou processo judicial, se determine que houve erro imputável aos serviços.

2 Haverá também direito aos juros indemnizatórios quando, por motivo imputável aos serviços, 
não seja cumprido o prazo legal de restituição oficiosa dos impostos.

3 O montante dos juros referidos no número anterior será calculado, para cada imposto, nos termos 
dos juros compensatórios devidos a favor do Estado, de acordo com as leis tributárias.

4 Os juros indemnizatórios serão liquidados e pagos no prazo de 90 dias contados a partir da 
decisão que reconheceu o respectivo direito ou do dia seguinte ao do termo referido no nº2.

5 Se a decisão que reconheceu o direito a juros indemnizatórios for judicial, o prazo referido no 
número anterior conta -se a partir da data da extinção do processo.

6 Os juros serão contados desde a data do pagamento do imposto devido até à da data da emissão 
da respectiva nota de crédito.”

Ainda no mesmo diploma foi introduzido, pelo artigo 1º decreto -lei 7/96 de 7 Fevereiro (que, nos 
termos do seu preâmbulo, visou harmonizar as soluções acolhidas pelos vários códigos tributários), 
o n.º 4 do artigo 83º, com esta redacção: «a taxa de juros compensatórios corresponde à taxa básica 
de desconto do Banco de Portugal em vigor no momento do início do retardamento da liquidação do 
imposto, acrescida de cinco pontos percentuais».
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Numa interpretação declarativa do artº 24º do CPT a jurisprudência deste Supremo Tribunal 
Administrativo (2) vinha entendendo que a remissão feita para o regime dos juros compensatórios 
como aplicável ao cálculo dos juros indemnizatórios se restringia às situações previstas no seu n.º 2, 
de atraso na restituição oficiosa dos impostos, pois a referência feita no n.º 3 aos «juros referidos no 
número anterior» teria forçosamente o alcance de excluir do seu âmbito de aplicação os casos de juros 
indemnizatórios previstos no n.º 1, derivados de anulação de liquidação de tributos pagos.

E efectivamente o que se depreende da análise do texto da norma, e do cotejo dos diferentes 
números do preceito, é que o legislador ao reportar -se no n.º 3 aos «juros referidos no número ante-
rior» quis restringir a sua aplicação às situações previstas no seu n.º 2, ou seja de atraso na restituição 
oficiosa dos impostos.

Mas será que o preceito, na interpretação declarativa acima referida (que excluía do seu âmbito 
de aplicação os casos de juros indemnizatórios previstos no n.º 1, derivados de anulação de liquidação 
de tributos pagos) viola princípio constitucional da igualdade, consagrado nos arts. 13.º e 266.º/2 da 
CRP ou o principio da prevalência das decisões dos tribunais sobre as de quaisquer outras autoridades, 
contrariando o disposto no art. 205.º, n.º 2 da Constituição da República?

Os recorrentes sustentam que sim e nós entendemos que, no que toca à vertente do princípio da 
igualdade que se traduz na proibição de arbítrio e na imposição de igualdade de tratamento para situa-
ções iguais, lhes assistirá razão.

Com efeito não se vê qualquer razão ou fundamento material para que o legislador distinga as 
situações em que são devidos juros indemnizatórios por erro imputável aos serviços determinado em 
reclamação graciosa ou processo judicial (previstas no art. 24.º, n.º 1 do CPT) daquelas em que os juros 
indemnizatórios são devidos por incumprimento do prazo legal de restituição oficiosa dos impostos 
também por motivo imputável aos serviços, previstas no n.º 2 do mesmo normativo.

Na primeira hipótese a norma refere -se aos casos em que houve pagamento de imposto e a respec-
tiva liquidação foi anulada, total ou parcialmente, em processo gracioso ou judicial, tendo tal anulação 
sido determinada por erro imputável aos serviços.

Na segunda hipótese a norma reporta -se aos casos em que a lei prevê a restituição oficiosa de 
impostos em prazo predeterminado, nomeadamente casos em que houve excessiva retenção na fonte ou 
pagamento por conta, ou por exemplo, os casos de reembolsos de IVA não efectuados no prazo legal.

Porém, ambas as normas radicam no mesmo fundamento material, que é a obrigação de indemnizar 
por responsabilidade civil do Estado.

A única diferença existente reside no facto gerador porquanto num caso os juros são devidos em 
virtude de uma liquidação ilegal, enquanto que, no outro, são devidos em virtude do não cumprimento 
do prazo legal da restituição oficiosa dos impostos.

Ora perante uma norma que tem por objectivo compensar um particular dos prejuízos que suportou 
devido a uma actuação lesiva imputável à administração o que releva para averiguar se há ofensa do 
princípio da igualdade é verificar se há identidade de lesão.

E no caso em apreço verifica -se em qualquer uma daquelas situações  - não cumprimento do prazo 
legal da restituição oficiosa dos impostos ou liquidação ilegal  - há identidade de lesão uma vez que 
o direito ao ressarcimento é motivado pela indevida privação de uma quantia monetária e esta ocorre 
em ambos dos casos.

Daqui decorre, como imanência do principio da igualdade, que sendo, como, são devidos juros 
indemnizatórios quando, por motivo imputável aos serviços, não seja cumprido o prazo legal de resti-
tuição oficiosa dos impostos e sendo o respectivo montante calculado, para cada imposto, nos termos 
dos juros compensatórios devidos a favor do Estado (artº 24º, ns. 2 e 3 do CPT), de igual modo devem 
ser calculados, no âmbito do CPT, os juros indemnizatórios devidos por erro imputável aos serviços 
determinado em reclamação graciosa ou processo judicial (hipótese prevista no art. 24.º, n.º 1 do CPT)

Assim sendo a norma que constava do artº 24º, n.º 3 do Código de Processo Tributário, na inter-
pretação que, em termos puramente literais, restringe a remissão feita para o regime dos juros com-
pensatórios às situações previstas no seu n.º 2, de atraso na restituição oficiosa dos impostos, traduz a 
consagração de uma solução legislativa arbitrária e desrazoável, e como tal violadora do princípio da 
igualdade consagrado no artº 13º da Constituição da República

Deve pois tal norma ser interpretada, em conjugação com o disposto no n.º 1 do mesmo normativo 
e no artº 83º, n.º 4 do CPT, no sentido de que os juros indemnizatórios devidos por erro imputável aos 
serviços determinado em reclamação graciosa ou processo judicial devem ser calculados, para cada 
imposto, nos termos dos juros compensatórios devidos a favor do Estado.

Em face do exposto, e revertendo ao caso em apreço, devem os juros indemnizatórios devidos a 
favor dos recorrentes, no período de 29 de Março de 1996 a 31 de Dezembro de 1998, ser calculados 
também com remissão para o regimes dos juros compensatórios devidos a favor do Estado (artº 83º, 
n.º 4 do CPT) ou seja à taxa básica de desconto do Banco de Portugal em vigor no momento do início 
do retardamento da liquidação, acrescida de cinco pontos percentuais.
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Daí que, por aplicação dos artºs 24º, nºs 1 e 3 e 83º, n.º 4 do CPT, bem como dos sucessivos Avi-
sos do Banco de Portugal as taxas de juros dos juros indemnizatórios a que os recorrente têm direito, 
sejam as seguintes:

 -De 29/03/1996 a 23/04/1996: 13,75%  - (Aviso n.º 1/96, de 19.01.1996, publicado no D.R. n.º 27, 
II série, de 01.02.1996);

 -De 24/04/1996 a 12/12/1996: 13,25%  - (Aviso n.º 2/96, de 04.04.1996, publicado no D.R. n.º 96, 
II série, de 23.04.l996);

 -De 13/12/1996 a 06/05/1997: 12%  - (Aviso n.º 5/96, de 22.11.96, publicado no D.R. n.º 287, 
II série, de 12.12.1996);

 -De 07/05/1997 a 25/02/1998: 11%  - (Aviso n.º 180/97, de 22.04.97, publicado no D.R. n.º 104, 
II série, de 06.05.1997);

 -De 26/02/1998 a 06/11/1998: 10%  - (Aviso n.º 1/98, de 16.02.98, publicado no D.R. n.º 47, 
I série  - B, de 25.02.1998);

 -De 07/11/1998 a 19/12/1998: 9,25%  - (Aviso n.º 3/98, de 30.10.98, publicado no D.R. n.º 257, 
I série – B, de 06.11.1998);

 -De 20/12/1998 a 31/12/1998: 8,25%  - (Aviso n.º 4/98, de 14.12.98, publicado do D.R. n.º 292, 
I série – B, de 19.12.1998) (3);

A sentença recorrida que assim não decidiu deve, nesta parte, ser revogada, pelo que procede, com 
esta fundamentação, a alegação de recurso quanto à taxa de juros indemnizatórios devidos no período 
de 29 de Março de 1996 a 31 de Dezembro de 1998.

6.3 Da taxa de juros de mora devidos ao contribuinte nos termos dos arts. 102º, n.º 2 e 44º, 
n.º 3 da Lei Geral Tributária.

No caso em apreço, como se nota na decisão recorrida (fls. 172 v. e segs.) estão em causa os 
juros moratórios desde 12.04.2004 (data em que terminou o prazo de execução espontânea da dívida 
exequenda) a 29.03.2007, data do efectivo pagamento pela Administração da quantia que foi condenada 
a restituir.

A sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, sufragando também a jurisprudência 
deste Supremo Tribunal Administrativo, nomeadamente o Acórdão do Pleno da Secção de Contencioso 
Tributário de 24.10.2007, proferido no recurso 1095/05, considerou que a taxa dos juros moratórios a 
favor do sujeito passivo só pode ser a taxa de juros legal de 4% ao ano, prevista na Portaria 291/2003 
de 8 de Abril, uma vez que não há outra prevista no ordenamento.

Neste contexto, resultando da matéria assente que no período de 12.04.2004 a 29.03.2007 tais 
juros foram calculados à taxa de 4% por força da Portaria n.º 291/2003 de 8 de Abril, julgou o tribunal 
a quo que tal cálculo se encontrava correctamente efectuado.

Não conformados alegam os recorrentes que os juros de mora devidos aos contribuintes devem 
ser de montante igual e em condições de exigência igual às dos juros de mora a favor da Fazenda Pú-
blica, pelo que devem ser calculados à mesma taxa de 1% por cada mês de calendário e incidir sobre 
os juros indemnizatórios, da mesma maneira que os juros de mora a favor do Estado incidem sobre os 
juros compensatórios.

Sustentam assim que as normas dos arts. 102.º, n.º 2 e 44.º, n.º 3 da Lei Geral Tributária com 
o sentido que lhes foi conferido pelo Tribunal a quo, segundo o qual os “juros de mora” a favor do 
contribuinte devem ser calculados à taxa decorrente do disposto no art. 559.º CC, que é de 4% ao ano, 
e não incidem sobre os juros indemnizatórios, enquanto os juros de mora a favor da Fazenda Pública 
são calculados à taxa decorrente do disposto no art. 44.º, n.º 3 do da LGT, que é de 1% ao ano, por 
remissão para o art. 3.º do D.L. n.º 73/99, e incidem sobre os juros compensatórios, não respeitam a 
natureza paritária da relação obrigacional da responsabilidade civil da Administração Fiscal, e são in-
constitucionais por violação do princípio constitucional da responsabilidade civil do Estado no art. 22.º 
da CRP, do princípio da igualdade, consagrado, nos arts. 13º e 266.º/2 da CRP, bem como dos princípios 
de um Estado Direito Democrático ínsito, aliás, no art. 2.º da CRP, directamente aplicáveis por força 
do disposto no art. 18.º da CRP.

Entendemos no entanto que esta argumentação não deve proceder.
Com efeito as questões assim suscitadas – a saber se os juros de mora a favor do contribuinte devem 

ser calculados à mesma taxa dos juros de mora a favor da Fazenda Pública e ainda se incidem sobre os 
juros indemnizatórios  - têm sido objecto de jurisprudência constante deste Supremo Tribunal, que vem 
afirmando reiteradamente, por um lado, que a taxa dos juros moratórios a favor do sujeito passivo só 
pode ser a taxa de juros legal prevista na Portaria n.º 291/2003, de 8 de Abril, de 4% ao ano, uma vez 
que não há outra prevista no ordenamento (vide Acórdãos de 17/06/2009 – Processo n.º 447/07 (Pleno), 
de 02.03.2011 -Processo n.º 0880/10, de 06.02.2013 -Processo n.º 01114/12 e de 08.05.2013, Processo 
33/13), e, por outro, que não é legalmente admissível a incidência de juros de mora sobre os juros 
indemnizatórios devidos ao contribuinte, ao abrigo do disposto no artº 43º da LGT, pois que, visando 
estes ressarcir os prejuízos pela privação da importância indevidamente paga, não se pode justificar uma 
dupla compensação pela mesma privação da disponibilidade daquela quantia (cf. neste sentido Acórdãos 
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de os acórdãos de 19.12.2001 -Processo n.º 026608, de 17/02/2002 - Processo n.º 10/02, de 20/11/2002 – 
Processo n.º 1079/02, de 07/03/2007 - Processo n.º 1220/06, de 02/07/2008 - Processo n.º 303/08, 
de 14/07/2008  - Processo n.º 304/08, de 31/01/2008  - Processo n.º 839/07, de 02.03.2011 -Processo 
n.º 880/08, de 24/10/2007 -Processo n.º 01095/05 (Pleno), de 17/06/2009 – Processo n.º 447/07 (Pleno), 
de 20.10.2004 -Processo n.º 0338/04, de 02.05.2007 – Processo n.º 9/07, de 02.03.2011 -Processo 
n.º 0880/10, de 06.02.2013 -Processo n.º 01114/12 e de 08.05.2013, Processo 33/13)

Não vemos razões, nem foram aduzidos argumentos para alterar tal jurisprudência pelo que se 
acompanhará, tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artigo 8.º n.º 3 
do CC), a argumentação jurídica aduzida no Acórdão 33/13, em que o presente relator teve intervenção 
como adjunto, e que, com a devida vénia, se passa a citar.

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

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

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

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

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

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

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

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

Esta taxa mais elevada que a devida nas restantes espécies de juros justifica -se pelo facto de estar 
em causa a violação da obrigação principal do “dever fundamental” de pagar impostos. (...)

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

Pelo que a taxa dos juros moratórios a favor do sujeito passivo só pode ser a taxa de juros legal de 
4% ao ano, uma vez que não há outra prevista no ordenamento. (...) Taxa de 4% que, dada a natureza 
das dívidas envolvidas, nos preditos ter, é também aplicável aos juros compensatórios (como determina 
expressamente o artigo 35.º, n.º 10, da Lei Geral Tributária) e aos juros indemnizatórios (por força da 
remissão expressa do artigo 43.º, n.º 4, do mesmo diploma legal). (….) Finalmente, não se objecte, à 
tese exposta, com uma eventual inconstitucionalidade, por violação do princípio da igualdade, já que 
é diversa, como acima se acentuou, a natureza da dívida ao Estado para pagamento de impostos  - cfr. 
Casalta Nabais, ob. cit. - e a da dívida daquele ao contribuinte, situável no plano de qualquer outro 
débito a este.

Em suma: os juros moratórios não podem incidir sobre os juros indemnizatórios.»
Estas considerações são perfeitamente transponíveis para o caso vertente e conduzem inevitavel-

mente à improcedência da argumentação invocada pelos recorrentes.
É certo que, para além da violação do principio da igualdade, os recorrentes invocam, também 

uma pretensa violação da natureza paritária da relação obrigacional da responsabilidade civil da Admi-
nistração Fiscal, e do princípio constitucional da responsabilidade civil do Estado previsto no art. 22.º 
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da CRP, bem como do princípio do Estado Direito Democrático ínsito, no art. 2.º da Constituição da 
República.

Não se vislumbra porém, nem os recorrentes demonstram de forma cabal, a violação de tais 
parâmetros de constitucionalidade.

Para uma completa abordagem da questão haverá que ter em conta, desde logo, a natureza dos 
juros indemnizatórios e dos juros compensatórios.

Como ficou sublinhado no Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 02.07.2003, 
recurso 388/03, os juros indemnizatórios correspondem a “uma indemnização atribuída com base em 
responsabilidade civil e destinando -se a reparar os prejuízos advindos ao contribuinte do desapossa-
mento e consequente indisponibilidade de um determinado montante pecuniário, recte, da prestação 
tributária” e as taxas deste juro “exprimem a medida legal considerada idónea para a mensuração do 
dano respeitante a uma obrigação pecuniária” (4).

Os juros indemnizatórios têm, assim, uma função reparadora e não penalizadora: destinam -se a 
compensar o sujeito passivo pelos prejuízos sofridos com o cumprimento indevido de uma obrigação 
tributária inexistente ou erradamente quantificada, e são uma obrigação quase simétrica dos juros 
compensatórios (5).

Noutra perspectiva, a obrigação destes juros destina -se a repor a situação actual hipotética, na 
medida em que corrige um eventual enriquecimento financeiro do Estado pela (ao menos potencial) 
aplicação de capitais privados durante um determinado período de tempo. Raciocinando em termos 
civilísticos, como diz João Taborda da Gama «o particular empobreceu e o Estado, sem causa, enri-
queceu». (6)

Por sua vez os juros compensatórios são juros devidos pelo sujeito passivo à administração, com 
o propósito essencial de a ressarcir por atraso na liquidação que a ele seja imputável.

Poderá admitir -se a ideia de que o direito do contribuinte a juros indemnizatórios tem como contra-
partida o direito do Fisco a haver juros compensatórios. Todavia, aquilo que pode admitir -se como mero 
princípio de argumentação não poderá alargar -se até ao ponto de estabelecer relações de paralelismo 
e simetria entre situações que, em primeiro lugar, ocorrem no âmbito de relações jurídico -fiscais, por 
outro lado, são substancialmente diferentes entre si no plano dos respectivos pressupostos de facto.

Com efeito tal paralelismo e simetria que não existem desde logo porque, ao contrario do que 
sucede com os juros compensatórios, que se integram na própria divida de imposto, sendo liquidados em 
conjunto com a liquidação deste e formando com aquela a globalidade da quantia devida, os juros indem-
nizatórios mantêm a sua autonomia em relação ao tributo a que se reportam e que lhes serve de cálculo.

Esta natureza dos juros compensatórios, como componente da divida global de imposto, resulta 
hoje com evidência do preceituado no n.º 8 do art. 35º da LGT que estabelece que os juros compensa-
tórios se integram na própria divida do imposto, com a qual são conjuntamente liquidados.

Ora, sendo assim, “o regime dos juros indemnizatórios será diferente do regime dos juros com-
pensatórios. Na verdade, quanto a estes últimos, integrando -se os juros compensatórios na dívida de 
imposto, serão para todos os efeitos tratados como tal, sem autonomia em relação a essa dívida e, por 
isso, os juros de mora que forem devidos por falta de pagamento tempestivo da globalidade da quantia 
liquidada incidirão sobre os juros compensatórios que nesta estão incluídos. (….) Quanto aos juros 
indemnizatórios, não havendo suporte legal para afirmar idêntica inclusão na dívida de imposto a res-
tituir e mantendo os juros a sua autonomia e natureza, a regra da proibição de anatocismo aplicar -se -á, 
na falta de norma legal que, explícita ou implicitamente, a afaste» – cf. Jorge Lopes de Sousa no seu 
Código de Procedimento e Processo Tributário anotado, 6ª edição, Áreas Editora, vol. I, pag. 552,

Por outro lado, a relação jurídica fiscal, apesar das suas semelhanças com a relação obrigacional 
de direito privado, é inquestionavelmente uma relação de direito público, sendo em nome de interesses 
públicos prosseguidos, tais como o dever fundamental de pagar impostos, que se justifica a diferença 
de tratamento mais favorável dos juros a favor do Estado, derivados de créditos tributários.

Como sublinha Jorge Lopes de Sousa (7) «Ao não cumprir a obrigação tributária no prazo de 
cumprimento voluntário, num momento em que a liquidação já foi efectuada e o montante em dívida 
é já certo, líquido e exigível, o contribuinte impede o Estado Fiscal de Direito de actuar, uma vez que 
este não pode dar (realizar prestações sociais), sem antes receber (cobrar impostos). (8)»

E são também esses interesses públicos, nomeadamente objectivos compulsórios do pagamento 
pontual da obrigação tributária, que estão ínsitos e justificam a onerosidade da taxa de juros de mora a 
favor do Estado, em contraponto com as taxas de juros de mora que vigoram em geral no âmbito das 
relações jurídicas cíveis ou mesmo comerciais (9).

Daí que não proceda a arguição da violação da natureza paritária da relação obrigacional da res-
ponsabilidade civil da Administração Fiscal ou do princípio constitucional da responsabilidade civil 
do Estado previsto no art. 22.º da CRP, e, muito menos, do princípio do Estado Direito Democrático 
ínsito, no art. 2.º da Constituição da República.

Não se verifica, pois a invocada inconstitucionalidade do sentido decisório da sentença recorrida, 
pelo que improcederá, nesta parte, a argumentação dos recorrentes.
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7. Decisão
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em conceder parcial provimento ao recurso e, em consequência:
a) Revogar parcialmente a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente o pedido quanto 

aos os juros indemnizatórios devidos a favor dos recorrentes no período de 29 de Março de 1996 a 
31 de Dezembro de 1998, devendo a administração pagar à recorrente os juros apurados nos termos 
sobreditos;

b) Confirmar, no demais, a sentença recorrida.
Custas pelos recorrentes na proporção do que decaíram.

Lisboa, 9 de Outubro de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.

(1) (Por lapso refere -se ao Código de Processo Tributário quando as normas aplicadas são da LGT.)
(2) (Vide Acórdãos supra citados in www.dgsi.pt)
(3) (Sobre a tabela de juros compensatórios aplicáveis desde 1989 vide Diogo Leite de Campos, Benjamim da Silva 

Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, Lei Geral Tributária Anotada, 4ª edição, ed. Encontro da Escrita, pag. 286.)
(4) (Na expressão do Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 26669 de 20.02.2002.)
(5) (Neste sentido, Saldanha Sanches, Manual de Direito Fiscal, Coimbra, 2002, pags. 149 e ss.)
(6) (“Erros, serviços e vícios, na atribuição de juros indemnizatórios”, Revista Fiscalidade n.º 23, pag. 12.)
(7) (Ob. citada, pag. 553.)
(8) (Ver neste sentido Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo nos processos n.º 304/08, 839/07, n.º 880/08, 

n.º 01095/05 (Pleno), e n.º 447/07 (Pleno), acima citados, todos in www.dgsi.pt.)
(9) (Cf. obra citada, pag. 700.) 

 Acórdão de 9 de Outubro de 2013.

Assunto:

Taxa. Promoção de vinho. Direito comunitário. Auxílio do Estado.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do ar-
tigo 92.º do Tratado de Roma (actual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar 
da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de 
controlo prévio do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atri-
buições do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., cobrada aos agentes do sector e 
representando mais de 62 % do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais (característica típica associada 
à qualificação dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I. P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Sendo, por isso, de considerar não existir «um grau suficiente de probabilidade» de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada, sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62 % do financiamento da actividade 
do IVV, I. P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.
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 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV, I. P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1244/12 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrida: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

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

1. A………………., LDA., com os demais sinais dos autos recorre para o Supremo Tribunal Ad-
ministrativo da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, a fls. 182 e segs. dos 
autos, que julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu contra o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa do acto de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo Instituto da Vinha e do 
Vinho, I.P., referente ao mês de Junho de 2003, no montante de € 149.701,00.

1.1. Terminou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-

cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Junho de 2003.

B. A A……………….. não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais 
quando os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação da 
pretensão da Impugnante»  - cf. página 22 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste entendi-
mento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto é 
que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de noti-
ficação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do 
artigo 108º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A……………… à aludida taxa de promoção 
nos presentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do 
TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art. 88º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A……………… perante os órgãos jurisdicionais na-
cionais  - cf., neste mesmo sentido., Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS 
DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito di-
recto da proibição de execução prevista no art. 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual art. 88º, 
n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposição»  - cf. 
Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD  - BRABANT, processo C -174/O2 
[sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, Acórdão de 
21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -3994

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno comu-
nitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição comunitária 
que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A……………… 
teria legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros 
que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do 
artigo 107º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de 
compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da intervenção 
da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88º do TCE (actual n.º 1 
do artigo 108º do TFUE), detém a competência  - exclusiva  - para proceder ao exame permanente da 
compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu  - ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender...  - o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.
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J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a presente 
acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito 
Comunitário (...)

73. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a contra-
riedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A……………… não alega 
a contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; 
não procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e 
os destinados à exportação, mencionada na página 22 da sentença posta em crise).

L. A A……………….. sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva 
não notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, 
ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE) — cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos - cf. 
alíneas F), G) e H) dos factos provados e teor da decisão da comissão Europeia de iniciar o procedimento 
contraditório C43/2004, junto aos autos pela A………………… coma sua petição inicial e dada por 
integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de ave-
riguações contraditório C43/2004  - conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, 
que ora se transcreve:

«(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, 
desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não 
notificados».

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações 
contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C43/2004, previsto 
no artigo 88º do TCE (actual artigo 108º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, é, 
pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia da 
Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado exe-
cução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88º do TCE 
(actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxilio» (cf. página 22 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior - 
olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88º TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. (…) O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra violada 
no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de uma 
qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e países terceiros” para procurar justificar que «[…] a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a 
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aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente improce-
dente»  - cf. página 20 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 87º da contestação do IVV.

W. O reembolso  - ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A………………., com as demais consequências legais  - requerida nos presentes autos não decorre da 
adopção, por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em 
causa, por considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, 
aconteceria a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao 
âmbito dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia 
e proibição de execução constante do artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/in-
compatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), decisão 
que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada nos autos conexos 371/09.3BEVIS e 
cuja junção certificada aos presentes autos foi ordenada pelo Tribunal a quo (conforme melhor decorre 
da nota prévia à sentença de que ora se recorre) — cf. alínea H) dos factos provados.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV nos autos conexos 371/09.3BEVIS, 
cuja junção certificada aos presentes autos foi ordenada pelo Tribunal a quo (conforme melhor decorre 
da nota prévia à sentença de que ora se recorre).

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do au-
xílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não vem 
validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreendidas em 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da jurisprudência 
comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) e foi explicado na petição 
inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV  - A) respectivo).

BB. Tais medidas  - em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos  - eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas por 
mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a juris-
prudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as jurisdições 
nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a petição de 
impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [nº 3 do art. 88º), porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil,» — cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE 
 ÖLLEITUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, nº41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante  - isso sim  - para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE), pelo que semelhante medida  - a 
taxa de promoção  - é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
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comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C 43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa in-
fluencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição 
do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção 
e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (1), este concreto 
modo de financiamento desses auxílios de Estado  - a taxa de promoção  - é parte integrante da medida 
de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos auxílios em 
questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios com o mercado 
comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida  - cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 130 
da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio modo 
de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível com as 
normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio propriamente 
dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores nacionais 
do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios pro-
priamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido — como o foi (cf. 
parágrafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das 
campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos 
nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108º, 
n.º 3, do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos 
actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabeleci-
mento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é 
contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente 
ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Junho de 2003 e veio a ser, com manifesto 
erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do Tra-
tado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, colect., p. I -3735, n.º 31).» - cf. 
parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88º, n.º 3], último 
período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce 
extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, 
n.º 12, e Lornoy e o n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a restituir os 
impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, Comateb e 
o C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»

— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02,
RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 

dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
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tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo 

do artigo 93º, n.º 3 [88º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem sido 
adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação conduzi-
ria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de efeito útil 
(v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des prodults alimentaires e Syndicat nationaf 
des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais proteger 

os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da proibição 
de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88º, n.º 3], último período, do Tratado 
e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para tal e verifi-
cada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as consequências, 
em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos de execução 
das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. acórdãos, já 
referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national 
des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 

proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.
Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

 - A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88º do TCE (actual artigo 108º do TFUE)?

 - A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa — 
consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

 - O n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respectiva compatibilidade?

 - Em caso negativo — e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal  - pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

1.2. O Recorrido apresentou contra -alegações, que concluiu da seguinte forma:
A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência aos período mensal de Junho de 2003.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — artigos 660º, n.º 2, 684º, nºs 2 e 3 e 685º -A, nºs 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 



3988

estatais, prevista hoje no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i.

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1ª secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do art. 88º do Tratado CE» — cfr p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE — hoje, 
artigo 108º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras 
do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comuni-
tária e nacional aplicável, não constitui uni auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 

dever de notificação prévia previsto no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
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não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. nºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante 
um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012— através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107º do TFUE.

1.3. O Digno Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal emitiu douto parecer, a fls. 335, 
no sentido de que, devendo embora o STA conhecer do recurso – questão prévia suscitada a fls. 289 
e 290 (alíneas F. e G. das conclusões das contra -alegações do recurso) – o mesmo deverá improceder, 
ou, caso subsistam dúvidas determinantes do reenvio prejudicial, deveria ser suscitada a questão da 
conformidade da taxa controvertida com o que dispõem os arts. 87º e 88º do Tratado da União Europeia 
e com o Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, argumentando o seguinte:

1.4. Notificadas que foram as partes do parecer do Excelentíssimo Magistrado do Ministério 
Público, veio a Recorrente, a fls. 339 e segs., pronunciar -se para defender a procedência do recurso, 
reiterando, em suma, a tese de que decisão da Comissão, que analisou da compatibilidade material ou 
substantiva da taxa de promoção com o ordenamento jurídico comunitário, proferida a 20.07.2010, «não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreendidas 
em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução».

1.5. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. Na sentença recorrida constam como assentes os seguintes factos:
A) No dia 7 de Julho de 2003, a A………………. procedeu à autoliquidação da quantia de 

€ 149 701,00, a título de taxa de promoção referente ao mês de Junho de 2003 (cfr. documento n.º 1, 
junto com o pedido de revisto oficiosa, a qual por sua vez é o doc. 1 que instrui a petição inicial desta 
Impugnação, aqui dado por reproduzido o mesmo se dizendo dos demais elementos infra referidos;

B) o montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa, factualidade que resulta dos articulados apresentados pelas Partes, ou seja não 
é objecto de dissenso;

C) em 22/12/2008 a A…………….. apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação 
referida em A, vide artigo 1º da petição inicial e doc. n.º 2 que instruiu a petição inicial.

D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009, cfr. doc. 2 que instruiu a petição 
inicial;
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E) Em 09/02/2009, via postal, a Impugnante remeteu a petição inicial que deu origem à presente 
Impugnação, vide fls. 2 e sgs.

F) No dia 1 de Dezembro de 2004 a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE com 
vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado, 
encontrando -se o referido procedimento em curso, não tendo ainda sido adoptada decisão definitiva sobre 
o mérito da causa, verificando -se apenas a apreciação liminar melhor especificada na alínea seguinte, 
cfr. doc. n.º 3 que instruiu a petição inicial;

G) Do documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE  - C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxilio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE (2005/C 

92/06  - extracta -se o que infra se registará dando -se o demais por reproduzido:
“I. PROCESSO
Na sequência de uma queixa, …, sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo instituto 

da Vinha e da Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portu-

gal, incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-

dade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui uni auxilio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão. …”.

H) A Comissão Europeia encerrou o procedimento a que vimos aludindo através de decisão pro-
ferida em 20 -07 -2010, que Portugal questionou através do competente recurso de anulação que dirigiu 
ao Tribunal Geral da União Europeia, decisão:

…
 - limitada até 31 de Dezembro de 2006 “data da entrada em vigor das novas Orientações Comunitá-

rias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 2007 -2013, sem prejuízo da posição 
que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa data.”

…
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Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º n.º 3, alínea c) do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, nº3 do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para do artigo 107º, n.º 3, alínea c) do TFUE em relação ao pe-
ríodo que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006…”. cfr. documentos n.º 3 
e 4 juntos pelo IVV, no processo conexo n.º 371/093B e cuja junção, através de cópia certificada, se 
ordenou no início desta sentença.

3. As questões que importa conhecer e decidir no presente recurso são as seguintes:
− questão prévia – conclusões E) F) e G) da contra -alegação do recorrido – saber se as conclusões 

das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685º -A do CPC, e se, por isso, não é possível 
conhecer do objecto do recurso;

− questão de mérito – conclusões da alegação da recorrente – saber se a sentença incorreu em 
erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em causa nos autos, relativa ao mês de 
Junho de 2004, padece de ilegalidade por falta de notificação prévia à Comissão Europeia em confor-
midade com o disposto no art. 88º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE) e aferir da necessidade 
de proceder ao reenvio prejudicial ao TJUE para conhecimento das questões colocadas na parte final 
das conclusões.

3.1. Quanto à questão prévia
O recorrido sustenta que as alegações da recorrente não observam o disposto no art. 685º -A do 

CPC, pelo que não deveriam ser admitidas, já que, ao invés de atacar e rebater a decisão recorrida nos 
seus fundamentos, a recorrente limita -se a invocar a incompreensão do tribunal “a quo”, baseando -se 
no que já havia invocado na sua petição inicial.

Todavia, não obstante o eventual entendimento de que as conclusões da recorrente não correspon-
dem a conclusões sintéticas (o que, porventura, poderia ter conduzido a oportuno convite no sentido de 
que fossem sintetizadas, em conformidade com o disposto no n.º 3 do art. 685º -A do CPC), delas resulta, 
de forma clara, o fundamento pelo qual a recorrente pretende a revogação do julgado e qual o vício 
que lhe imputa: erro de julgamento por se ter olvidado que a taxa de promoção padece de ilegalidade 
decorrente da falta de notificação prévia à Comissão Europeia, em conformidade com o disposto no 
art. 88º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE).

Deste modo, embora a recorrente discuta ainda as mesmas questões já analisadas e decididas pelo 
Tribunal “a quo” – como não podia deixar de ser, por lhe estar vedado introduzir questões novas que 
não sejam de conhecimento oficioso – o certo é que explica, de forma muito clara, as razões da sua 
discordância com o julgado, ocorrendo, assim, a antítese discursiva necessária e imprescindível para 
o conhecimento do objecto do recurso.

Neste contexto, não se verifica a violação do invocado normativo nem ocorre motivo para que as 
questões colocadas no recurso não sejam conhecidas.

3.2. Quanto ao mérito do recurso.
O presente recurso é interposto da sentença que, tendo julgado improcedente a impugnação de-

duzida pela sociedade A………………, LDA contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do 
acto de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P., 
referente ao mês de Junho de 2003, manteve essa liquidação.

Essa improcedência radicou no entendimento de que da Decisão da Comissão Europeia de 
20/07/2010, emitida no âmbito do procedimento de investigação C43/2004, resulta que as dúvidas 
dessa Comissão se circunscrevem apenas aos auxílios à promoção e publicidade do vinho português 
nos mercados de outros Estados Membros e de países terceiros, e seu financiamento, não abrangendo 
os auxílios e financiamento no que tange aos serviços que o IVV presta ao sector vitivinícola, e, por 
conseguinte, não estando estes auxílios sujeitos ao regime previsto no art. 88º n.º 3 do Tratado de Roma, 
inexiste, no caso, proibição de execução, ou, sequer, qualquer problema de Direito Comunitário, sendo 
por isso legal o indeferimento do pedido de revisão oficiosa e a consequente cobrança da taxa.

A Recorrente insurge -se contra o assim decidido, advogando, por um lado, que a Decisão da 
Comissão Europeia de 20/07/2010 não transitou em julgado e apenas analisa a compatibilidade dos 
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auxílios e da taxa de promoção quanto ao período decorrido até 31/12/2006; e, por outro lado, que 
qualquer decisão que venha a ser proferida pela Comissão sobre a mencionada questão é irrelevante 
na apreciação do caso vertente, porquanto a taxa de promoção é una e o Estado Português incumpriu a 
obrigação de notificação prévia e proibição de execução, nos termos do art. 88º, n.º 3, do TCE, o que 
leva à invalidação dos actos de execução.

Neste contexto, a questão que a Recorrente coloca à apreciação deste Tribunal é a de saber se a 
sentença padece de erro de julgamento, em matéria de direito, por ter julgado que a taxa de promoção 
prevista no Dec. Lei n.º 119/97, de 15.05, não está sujeita ao regime previsto no art. 88º n.º 3 do Tra-
tado de Roma (actual art. 108º n.º 3 do TFUE), inexistindo qualquer proibição de execução ou, sequer, 
qualquer problema de Direito Comunitário. Subsidiariamente, suscita a questão do reenvio ao TJUE 
para que, em caso de dúvida, aí seja proferida decisão sobre as questões prejudiciais que enuncia, em 
ordem a determinar da necessidade da notificação prévia da implementação da taxa de promoção em 
apreço e da legalidade da sua cobrança à luz do que dispõe o art. 88º do TCE (actual art. 108º do TFUE), 
bem como da possibilidade da directa invocação desta norma nos tribunais nacionais.

Estas questões são, todavia, em tudo idênticas (até nos pressupostos de facto) às que foram de-
cididas neste Supremo Tribunal pelo acórdão proferido em 23/04/2013, no recurso n.º 029/13, e no 
qual, com fundamentação que merece a nossa inteira adesão, se concluiu no sentido da manutenção 
da autoliquidação aí em causa e de que ficava prejudicado o pedido de reenvio prejudicial, por inutili-
dade – acórdão a que se seguiram muitos outros, nomeadamente, os prolatados em 30/04/2003, proc. 
n.º 292/13; em 22.05.2013, procs. nºs. 9/13, 44/13, 48/13, 53/13, 200/13 e 1311/12; em 29.05.2013, 
procs. nºs. 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/12, e em 10.07.2013, nos proc. nºs 44/13, 9/13, 53/13 e 200/13; 
e em 26.06.2013, nos procs. n.º 1329/12 e 55/13, e de 2.10.2013, no proc. n.º 1221/12.

A doutrina expendida nesse acórdão proferido no recurso n.º 029/13 é inteiramente transponível 
para o presente caso – sendo, aliás, as alegações e contra -alegações substancialmente idênticas – e 
encontra -se alicerçada nas razões jurídicas aí sumariados da seguinte forma:

I  - Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional nacional pode 
ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do artigo 92º do Tratado (actual art. 107º do 
TFUE) com vista a avaliar da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo 
de controlo prévio do art.108º, n.º 3, do TFUE.

II  - A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando mais de 62% do 
orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à 
partida um auxílio concedido pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica as-
sociada à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo 
procedimento legislativo de criação.

III  - Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averiguação, que 
a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um auxílio 
de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a 
pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

IV  - Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um grau suficiente 
de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação pré-
via no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua 
execução.

V  - A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não está em causa 
a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito Comunitário), afigura -se desproporcionada 
sobretudo se se tiver em conta que a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento 
da actividade do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais do que 
uma pequena parte.

VI  - A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento do orça-
mento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como consequência a violação dos 
princípios da confiança e da segurança jurídica.

Deste modo, atentando na regra constante n.º 3 do art. 8º do Cód.Civil – que impõe ao julgador o 
dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma interpretação 
e aplicação uniformes do direito – e não se vendo que a Recorrente aporte novas razões que infirmem 
a fundamentação em que assentou essa decisão ou que levem a inflectir ou a divergir do entendimento 
aí afirmado, impõe -se remeter para essa fundamentação, que assim se acolhe e subscreve na íntegra.

Termos em que se irá negar provimento ao recurso com a fundamentação constante do aludido 
acórdão, desse modo ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE 
formulado pela Recorrente.
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4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente.
Junte cópia certificada do acórdão proferido em 23/04/2013, no recurso n.º 029/13.

Lisboa, 9 de Outubro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Pedro 
Delgado.

Nota: O acórdão supra identificado encontra -se publicado em apêndice ao Diário da República, 
no volume correspondente à data em que foi proferido.

(1) Cf., entre outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALSTER, 
OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK NOORD -BRABANT. 

 Acórdão de 9 de Outubro de 2013.

Assunto:

Taxa. Vinho. Direito comunitário. Auxílio do Estado.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do ar-
tigo 92.º do Tratado de Roma (actual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar 
da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de 
controlo prévio do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atri-
buições do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., cobrada aos agentes do sector e 
representando mais de 62 % do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais (característica típica associada 
à qualificação dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I. P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Sendo, por isso, de considerar não existir «um grau suficiente de probabilidade» de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada, sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62 % do financiamento da actividade 
do IVV, I. P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV, I. P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1303/12 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. A………., LDA., com os demais sinais dos autos recorre para o Supremo Tribunal Administrativo 
da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, a fls. 214 e segs. dos autos, que 
julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu contra o indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa do acto de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., 
referente ao mês de Setembro de 2004, no montante de € 95.437,90.

1.1. Terminou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-

cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Setembro de 2004.

B. A A……… não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando 
os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação da 
pretensão da Impugnante»  - cf. página 22 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste entendi-
mento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto é 
que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de noti-
ficação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do 
artigo 108º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A……….. à aludida taxa de promoção nos pre-
sentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE) 
e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A………. perante os órgãos jurisdicionais nacionais - cf., 
neste mesmo sentido., Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, 
Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito directo 
da proibição de execução prevista no art.º 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual art º 88.º, 
n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposição.» — cf. 
Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD — BRABANT, processo C -174/O2 
[sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, Acórdão de 
21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -3994

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno comu-
nitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição comunitária 
que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A……….. 
teria legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros 
que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do 
artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de 
compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da intervenção 
da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 1 
do artigo 108.º do TFUE), detém a competência — exclusiva — para proceder ao exame permanente 
da compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu — ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... — o 
teor da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita 
e detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a presente 
acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito 
Comunitário (...)

73. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a contra-
riedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A………. não alega a 
contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não 
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procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e 
os destinados à exportação, mencionada na página 32 da sentença posta em crise).

L. A A………. sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) — cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos au-
tos - cf. alíneas F), G) e H) dos factos provados e teor da decisão da comissão Europeia de iniciar o 
procedimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A………. com a sua petição inicial e dada 
por integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004 — conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, 
que ora se transcreve:

«(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, 
desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não 
notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações 
contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado exe-
cução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxilio» (cf. página 33 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior - 
olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. (…) O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra violada 
no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de uma 
qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e países terceiros” para procurar justificar que «[…] a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão 
a aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente im-
procedente»  - cf. página 20 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 87.º da contestação 
do IVV.

W. O reembolso — ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A………, com as demais consequências legais — requerida nos presentes autos não decorre da adopção, 
por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria a 
final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito dessa 
decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e proibição 
de execução constante do artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).
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X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/in-
compatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), acessível 
em http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:005:0011:0026:PT:PDF.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a com-
patibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro de 
2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de decisão 
do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar que esta 
Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, acessível 
no link http://eur.lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:005:0011::0026:PT:PDF

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do au-
xílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não vem 
validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreendidas em 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da jurisprudência 
comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) e foi explicado na petição 
inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV — A) respectivo).

BB. Tais medidas — em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos — eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas por 
mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a juris-
prudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as jurisdições 
nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a petição de 
impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art º 88.º), porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil,» — cf. Acórdão de 05.10.2006,  TRANSALPINE 
 ÕLLEITUNG IN ÕSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante — isso sim — para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto no 
n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida — a 
taxa de promoção  - é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C 43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa in-
fluencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição 
do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção 
e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (1), este concreto 
modo de financiamento desses auxílios de Estado  - a taxa de promoção  - é parte integrante da medida 
de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos auxílios em 
questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios com o mercado 
comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
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auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 130 
da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio modo 
de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível com as 
normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio propriamente 
dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores nacionais 
do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios pro-
priamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido — como o foi (cf. 
parágrafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das 
campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos 
nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108º, 
n.º 3, do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos 
actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabeleci-
mento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é 
contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente 
ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Setembro de 2004 e veio a ser, com manifesto 
erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do Tra-
tado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, colect., p. I -3735, n.º 31).» - cf. 
parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, nº. 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»

— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02,
RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 

dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito di-

recto do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos 
particulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da 
Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por 
terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des prodults alimentaires e Syndicat 
nationaf des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-

teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
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proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as con-
sequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 

proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.
Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

 - A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

 - A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa — 
consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

 - O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respectiva compatibilidade?

 - Em caso negativo — e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

1.2. O Recorrido apresentou contra -alegações para sustentar a manutenção do julgado, que con-
cluiu da seguinte forma:

A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência ao período mensal de Junho de 2003.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.os 2 e 3 e 685.º -A, n.ºs 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
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processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» — cfr p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua de-
cisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE — hoje, 
artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras 
do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação co-
munitária e nacional aplicável, não constitui uni auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º 
do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 

dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as panes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.
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S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012— através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

IV. DO PEDIDO
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais.

Só nestes termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal emitiu douto parecer, a fls. 360 

e segs., no sentido de que devia ser negado provimento ao recurso, argumentando o seguinte:
«A nosso ver o recurso não merece provimento, pelas razões aduzidas pelo recorrido, cujo dis-

curso fundamentador se subscreve.
De facto, é a própria Comissão Europeia que na decisão a que se reporta a alínea O) do proba-

tório diz que o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto 
autoridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não cons-
tituem um auxílio estatal.

A dúvida da Comissão prendia -se, apenas, com uma pequena percentagem da taxa, relativa aos 
auxílios nos mercados do outros Estados -Membros e de países de terceiro e ao financiamento desses 
auxílios.

Assim, sendo, salvo melhor juízo, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e do 
aproveitamento do acto administrativo, não faria sentido considerar a taxa ilegal enquanto a Comissão 
Europeia não proferisse uma decisão final no âmbito do procedimento de investigação mencionado 
na aliena F) do probatório.

E, como demonstra a entidade recorrida nas suas alegações, a decisão final proferida pela 
Comissão Europeia confirma que a taxa de promoção não sofre de qualquer incompatibilidade como 
o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as medidas financiadas por 
meio desta taxa, classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito do procedimento não 
careciam, de notificação prévia nos termos do estatuído no artigo 88º/3 do Tratado de Roma (actual 
artigo 108.º/3 do TFUE).

A TAXA de PROMOÇÃO sindicada não afronta, pois, o Direito da União Europeia.
A sentença recorrida não merece, pois, censura.».
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. Na sentença recorrida constam como assentes os seguintes factos:
A)  - No dia 08 de Outubro de 2004, a A……….. procedeu à autoliquidação da quantia de 

€ 95.437,90, a título de taxa de promoção referente ao mês de Setembro de 2004 - cf. documento n.º 1, 
junto com o pedido de revisão oficiosa.

B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C)  - Em 22/12/2008 a A…….. apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida 
em A.

D)  - O pedido mencionado em C. foi indeferido em 12/01/2009.
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E)  - Em 10/02/2009, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
F)  - No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar inicio ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE (cfr 
doc. u.º 2 em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado 
sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo ainda sido 
adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G)  - No documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob 
a epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxilio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º Tratado CE
(2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa,..., sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados - Membros e nos países 

terceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
com unitários aplicáveis nesta matéria.

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo 117V enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão. (…)”.

3. As questões que importa conhecer e decidir no presente recurso são as seguintes:
− questão prévia – conclusões da contra -alegação do recorrido – saber se as conclusões das 

alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685º -A do CPC, e se, por isso, não é possível 
conhecer do objecto do recurso;

− questão de mérito – conclusões da alegação da recorrente – saber se a sentença incorreu em 
erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em causa nos autos, relativa ao mês de 
Setembro/2004, padece de ilegalidade por falta de notificação prévia à Comissão Europeia em confor-
midade com o disposto no art. 88º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE) e aferir da necessidade 
de proceder ao reenvio prejudicial ao TJUE para conhecimento das questões colocadas na parte final 
das conclusões.
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3.1. Quanto à questão prévia
O recorrido sustenta que as alegações da recorrente não observam o disposto no art. 685º -A do 

CPC, pelo que não deveriam ser admitidas, já que, ao invés de atacar e rebater a decisão recorrida nos 
seus fundamentos, a recorrente limita -se a invocar a incompreensão do tribunal “a quo”, baseando -se 
no que já havia invocado na sua petição inicial.

Todavia, não obstante o eventual entendimento de que as conclusões da recorrente não correspon-
dem a conclusões sintéticas (o que, porventura, poderia ter conduzido a oportuno convite no sentido de 
que fossem sintetizadas, em conformidade com o disposto no n.º 3 do art. 685º -A do CPC), delas resulta, 
de forma clara, o fundamento pelo qual a recorrente pretende a revogação do julgado e qual o vício 
que lhe imputa: erro de julgamento por se ter olvidado que a taxa de promoção padece de ilegalidade 
decorrente da falta de notificação prévia à Comissão Europeia, em conformidade com o disposto no 
art. 88º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE).

Deste modo, embora a recorrente discuta ainda as mesmas questões já analisadas e decididas pelo 
Tribunal “a quo” – como não podia deixar de ser, por lhe estar vedado introduzir questões novas que 
não sejam de conhecimento oficioso – o certo é que explica, de forma muito clara, as razões da sua 
discordância com o julgado, ocorrendo, assim, a antítese discursiva necessária e imprescindível para 
o conhecimento do objecto do recurso.

Neste contexto, não se verifica a violação do invocado normativo nem ocorre motivo para que as 
questões colocadas no recurso não sejam conhecidas.

3.2. Quanto ao mérito do recurso.
O presente recurso é interposto da sentença que, tendo julgado improcedente a impugnação de-

duzida pela sociedade A………., LDA contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de 
liquidação da taxa de promoção cobrada pelo INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P., referente 
ao mês de Setembro de 2004, manteve essa liquidação.

Essa improcedência radicou no entendimento de que da Decisão da Comissão Europeia de 
20/07/2010, emitida no âmbito do procedimento de investigação C43/2004, resulta que as dúvidas 
dessa Comissão se circunscrevem apenas aos auxílios à promoção e publicidade do vinho português 
nos mercados de outros Estados Membros e de países terceiros, e seu financiamento, não abrangendo 
os auxílios e financiamento no que tange aos serviços que o IVV presta ao sector vitivinícola, e, por 
conseguinte, não estando estes auxílios sujeitos ao regime previsto no art. 88º n.º 3 do Tratado de Roma, 
inexiste, no caso, proibição de execução, ou, sequer, qualquer problema de Direito Comunitário, sendo 
por isso legal o indeferimento do pedido de revisão oficiosa e a consequente cobrança da taxa.

A Recorrente insurge -se contra o assim decidido, advogando, por um lado, que a Decisão da 
Comissão Europeia de 20/07/2010 não transitou em julgado e apenas analisa a compatibilidade dos 
auxílios e da taxa de promoção quanto ao período decorrido até 31/12/2006; e, por outro lado, que 
qualquer decisão que venha a ser proferida pela Comissão sobre a mencionada questão é irrelevante 
na apreciação do caso vertente, porquanto a taxa de promoção é una e o Estado Português incumpriu a 
obrigação de notificação prévia e proibição de execução, nos termos do art. 88º, n.º 3, do TCE, o que 
leva à invalidação dos actos de execução.

Neste contexto, a questão que a Recorrente coloca à apreciação deste Tribunal é a de saber se a 
sentença padece de erro de julgamento, em matéria de direito, por ter julgado que a taxa de promoção 
prevista no Dec. Lei n.º 119/97, de 15.05, não está sujeita ao regime previsto no art. 88º n.º 3 do Tra-
tado de Roma (actual art. 108º n.º 3 do TFUE), inexistindo qualquer proibição de execução ou, sequer, 
qualquer problema de Direito Comunitário. Subsidiariamente, suscita a questão do reenvio ao TJUE 
para que, em caso de dúvida, aí seja proferida decisão sobre as questões prejudiciais que enuncia, em 
ordem a determinar da necessidade da notificação prévia da implementação da taxa de promoção em 
apreço e da legalidade da sua cobrança à luz do que dispõe o art. 88º do TCE (actual art. 108º do TFUE), 
bem como da possibilidade da directa invocação desta norma nos tribunais nacionais.

Estas questões são, todavia, em tudo idênticas (até nos pressupostos de facto) às que foram de-
cididas neste Supremo Tribunal pelo acórdão proferido em 23/04/2013, no recurso n.º 029/13, e no 
qual, com fundamentação que merece a nossa inteira adesão, se concluiu no sentido da manutenção 
da autoliquidação aí em causa e de que ficava prejudicado o pedido de reenvio prejudicial, por inutili-
dade – acórdão a que se seguiram muitos outros, nomeadamente, os prolatados em 30/04/2003, proc. 
n.º 292/13; em 22.05.2013, procs. nºs. 9/13, 44/13, 48/13, 53/13, 200/13 e 1311/12; em 29.05.2013, 
procs. nºs. 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/12, e em 10.07.2013, nos proc. nºs 44/13, 9/13, 53/13 e 200/13; 
e em 26.06.2013, nos procs. n.º 1329/12 e 55/13, e de 2.10.2013, no proc. n.º 1221/12.

A doutrina expendida nesse acórdão proferido no recurso n.º 029/13 é inteiramente transponível 
para o presente caso – sendo, aliás, as alegações e contra -alegações substancialmente idênticas – e 
encontra -se alicerçada nas razões jurídicas aí sumariados da seguinte forma:

I  - Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional nacional pode 
ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do artigo 92º do Tratado (actual art. 107º do 
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TFUE) com vista a avaliar da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo 
de controlo prévio do art.108º, n.º 3, do TFUE.

II  - A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando mais de 62% do 
orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à 
partida um auxílio concedido pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica as-
sociada à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo 
procedimento legislativo de criação.

III  - Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averiguação, que 
a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um auxílio 
de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a 
pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

IV  - Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um grau suficiente 
de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação pré-
via no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua 
execução.

V  - A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não está em causa 
a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito Comunitário), afigura -se desproporcionada 
sobretudo se se tiver em conta que a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento 
da actividade do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais do que 
uma pequena parte.

VI  - A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento do orça-
mento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como consequência a violação dos 
princípios da confiança e da segurança jurídica.

Deste modo, atentando na regra constante n.º 3 do art. 8º do Cód.Civil – que impõe ao julgador o 
dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma interpretação 
e aplicação uniformes do direito – e não se vendo que a Recorrente aporte novas razões que infirmem 
a fundamentação em que assentou essa decisão ou que levem a inflectir ou a divergir do entendimento 
aí afirmado, impõe -se remeter para essa fundamentação, que assim se acolhe e subscreve na íntegra.

Termos em que se irá negar provimento ao recurso com a fundamentação constante do aludido 
acórdão, desse modo ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE 
formulado pela Recorrente.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente.
Junte cópia certificada do acórdão proferido em 23/04/2013, no recurso n.º 029/13.

Lisboa, 9 de Outubro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Pedro 
Delgado.

Nota: O acórdão supra identificado encontra -se publicado em apêndice ao Diário da República, 
no volume correspondente à data em que foi proferido.

(1) Cf., entre outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUJGENE VAN CALSTER, 
OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK NOORD -BRABANT. 

 Acórdão de 9 de Outubro de 2013.

Assunto:

Pagamento em prestações. Iva. Aperfeiçoamento do requerimento. Dever de colabo-
ração ou de cooperação.

Sumário:

 I — Ao contrário do que estipula a lei para o pedido de dispensa de prestação de ga-
rantia, a lei não impõe que o requerimento do pedido de pagamento em prestações 
seja desde logo instruído com a prova necessária.
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 II — Daí que, antes do indeferimento do pedido de pagamento em prestação por falta 
de prova dos pressupostos de que depende, deva a Administração Fiscal notifi-
car o requerente para vir juntar os documentos de que não disponha e julgue em 
falta.

 III — A omissão de tal dever de notificação fere de ilegalidade o acto de indeferimento 
motivado por falta de prova.

Processo n.º 1375/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…………, Lda.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
 - Relatório  -
1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administra-

tivo e Fiscal de Aveiro, de 12 de Julho de 2013, que julgou procedente a reclamação judicial deduzida 
por A…………, LDA, com os sinais dos autos, contra o despacho do Chefe do Serviço de Finanças 
da Feira 4 que lhe indeferiu o pagamento da dívida exequenda de IVA no montante de €40.139,62 em 
doze prestações mensais, anulando o despacho reclamado.

A recorrente termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
1. O Exmo Senhor Juiz do Tribunal a quo considerou que é ilegal o acto de indeferimento do pa-

gamento da dívida exequenda em prestações, em virtude da falta de prova das dificuldades financeiras, 
porque no seu entender foi violado o princípio da colaboração que impunha a notificação da reclamante 
para demonstrar as alegadas dificuldades financeiras excepcionais.

2. O Meritíssimo Juiz do tribunal a quo, entendeu, e em nossa perspectiva muito mal, que ao 
abrigo do princípio colaboração cabia à Administração Tributária convidar a reclamante a aperfeiçoar 
o articulado, conforme o artigo 48.º n.º 1 do CPPT e art. 59.º n.º 3 alínea d) da LGT.

3. Em caso em tudo idêntico ao dos autos que correu os seus termos no TAF de Aveiro sob o 
n.º 373/13.5 BEAVR, foi proferida sentença em 3/6/2013 em sentido contrário ao da decisão sindi-
cada, onde se considerou que era legal o acto de indeferimento imediato do pedido de pagamento em 
prestações que não reunia os requisitos legais, com fundamento em que uma vez deduzido o pedido de 
pagamento da dívida exequenda em prestações ao órgão da execução fiscal, compete -lhe desde logo 
decidir, não havendo lugar a qualquer aperfeiçoamento prévio do pedido. (Doc. n.º 1)

4. O pagamento em prestações no caso de o fundamento ser o previsto na alínea b) do n.º 3 do 
art. 196.º do CPPT (como o do presente processo), o pedido deve ser instruído de imediato com todos 
os elementos de que disponha (n.º 2 do artigo 198.º) comprovativos que existe dificuldade financeira 
excepcional, a que não convém o pagamento de uma só vez (artº 196º n.º 4 do CPPT) mas não impos-
sibilita completamente o pagamento faseado nos termos referidos, e de que é previsível a ocorrência 
de consequências económicas gravosas resultantes da exigência da totalidade da dívida de uma só vez.

5. Recebido o pedido e instruído com todas as informações de que a AT disponha (artº 198º n.º 2 
do CPPT) é imediatamente apreciado pelo órgão competente.

6. E caso se apure que o pedido de pagamento em prestações não obedece aos pressupostos legais 
de que depende a sua autorização, o mesmo será indeferido de imediato, com notificação ao requerente 
dos fundamentos do mesmo indeferimento.

7. Aliás, tal se compreende dadas as características da execução fiscal. Pois, dado o seu fim de 
arrecadação coerciva da dívida ao estado ou entidades equiparadas, caracteriza -se, em primeira linha, 
pela sua celeridade.

8. Conforme tem decidido a jurisprudência do STA (Ac. do STA de 30/11/2011, proc. n.º 0983/11, 
Ac. do STA de 12/09/2012, proc n.º 0864/12, Ac STA n.º 5/2012, de 26/09/2012, proc. n.º 0708/12) as 
expressões “imediatamente apreciado”, “deve o mesmo ser objecto de imediata autorização” e “será 
indeferido de imediato” acima referidas, significam claramente que a apreciação, a autorização e o 
indeferimento não são antecedidos de qualquer diligências adicionais de aperfeiçoamento, participação 
ou outras.

9. Por conseguinte, uma vez apresentado o requerimento dirigido à entidade competente e ins-
truído (ou não) com todas as informações relevantes que o requerente possua e com as informações 
de que a AT disponha, o pedido terá de ser “imediatamente apreciado” não havendo lugar a qualquer 
aperfeiçoamento prévio do pedido, como se defende na douta sentença sob recurso.

10. Ao contrário do invocado pelo Meritíssimo Juiz do Tribunal a quo não é aplicável ao presente 
processo as normas por ele aplicadas (o art.º 48º n.º 1 do CPPT e artº 59º n.º 3 alínea d) da LGT), uma 
vez que se tratam de normas relativas ao “procedimento” administrativo que não são aplicáveis ao 
processo de execução fiscal, pois este tem natureza judicial (nº 1 do art. 103º da LGT) não sendo um 
procedimento tributário.



4005

11. E como tal, não foi violado qualquer princípio de colaboração antes da decisão, pela simples 
razão que o mesmo não se aplica ao processo executivo.

12. A douta sentença recorrida violou os artigos 196º n.º 1, n.º 3 e n.º 4 e 197º n.º 2 e 198º n.º 1 
e n.º 2, 199º n.º 1 do CPPT.

TERMOS EM QUE, deve ser dado provimento ao recurso e anular -se a decisão de que se recorre, 
como é de LEI E JUSTIÇA

2 – Contra -alegou a recorrida, concluindo nos seguintes termos:
Não merece pois assim qualquer censura a douta decisão recorrida, seja por erro de facto, seja 

de direito, e como tal deverá manter -se a mesma na íntegra, e assim farão Vossas Excelências serena, 
sã e objectiva JUSTIÇA!

3  - A Excelentíssima Procuradora -Geral Adjunta junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 
termos:

A sentença recorrida julgou a acção procedente com fundamento na violação do princípio da 
colaboração, constante dos arts. 48.º, n.º 1, do CPPT e 59.º, n.º 3, alínea d), da LGT, por força do 
qual deveria a AT ter notificado a executada para suprir as faltas concernentes à demonstração da 
sua excecional dificuldade financeira e previsíveis consequências gravosas, requisito previsto no ar-
tigo 196.º do CPPT para o deferimento do pagamento da dívida em prestações, no caso do imposto 
devido (art. 196.º, n.º 2).

A Recorrente, Fazenda Pública vem, nas conclusões das suas alegações, invocar, em síntese, que:
 - O pedido de pagamento em prestações tem que ser instruído com todos os elementos, de que o 

requerente disponha, comprovativos da sua dificuldade financeira excepcional, e apreciado imediata-
mente (artigo 198.º, n.º 2 do CPPT);

 - A natureza célere do processo de execução fiscal não permite o aperfeiçoamento do pedido;
 - Os preceitos dos arts. 48.º n.º 1 do CPPT e 59.º, n.º 3, alínea d) da LGT, integram matéria do 

«procedimento administrativo».
Como tal não são aplicáveis ao processo de execução fiscal, que tem natureza judicial, não tendo 

ocorrido qualquer violação do princípio nelas consignado.
Afigura -se -nos que não assiste razão à Recorrente, pelas razões que a seguir referimos.
A natureza judicial do processo de execução fiscal não afasta, a nosso ver, a observância do 

princípio da cooperação.
Este princípio encontra -se estabelecido no artigo 266.º, do Código de Processo Civil, aplicável 

subsidiariamente no Processo Tributário.
De acordo com o disposto no artigo 266.º, n.º 1, do CPC, «Na condução e intervenção no processo, 

devem os magistrados, os mandatários judiciais e as próprias partes cooperarem entre si, concorrendo 
para obter, com brevidade e eficácia, a justa composição do litígio» (sublinhados nossos).

O princípio da cooperação, que é comum ao processo executivo, foi estabelecido para que se 
possa alcançar, com celeridade, uma solução justa.

Pelo que, nos parece que o cumprimento deste dever não pode ser afastado com fundamento nessa 
mesma celeridade, pretendendo -se, como se pretende, alcançar uma solução justa.

Estamos perante um caso em que a requerente do pagamento em prestações invocou uma situação 
que julgou suficientemente documentada em elementos que se encontravam na posse da AF, porque 
a referida situação tinha ficado demonstrada à AF, “em diligências executivas» efectuadas por esta 
(fls. 19).

Assim, se a AF conclui não possuir os referidos elementos, tinha o dever de notificar a requerente 
para os apresentar. Observando, deste modo, o princípio da cooperação estabelecido no art. 266.º do CPC.

Em face do exposto somos de parecer que deverá ser mantida a decisão de procedência da acção, 
negando -se provimento ao recurso.

Com dispensa dos vistos legais, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à Conferência.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se bem andou a sentença recorrida ao anular o despacho reclamado por violação do 

princípio da colaboração, por não ter notificado o requerente para vir juntar os elementos que, na sua 
perspectiva, seriam indispensáveis ao deferimento do pedido de pagamento em prestações da dívida 
exequenda.

5 – Matéria de facto
Na sentença objecto de recurso foram fixados os seguintes factos:
1. Em 06 -3 -2012 foi instaurada em nome da reclamante a execução fiscal 4170201201003933 

para cobrança da dívida exequenda de IVA no valor de €40.139,62 – cfr. fls. 23 a 25 destes autos e que 
aqui se dão por reproduzidas.

2. Em 10 -4 -2012 foi proferido o despacho de reversão nos termos constantes de fls. 28 e 29 destes autos.
3. Em 21 -11 -2012 a ora reclamante apresentou requerimento dirigido ao Serviço de Finanças da 

Feira, solicitando o pagamento da dívida do IVA em 12 prestações mensais nos termos do art. 196.º do 
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CPPT, alegando que se encontrava a atravessar um período de dificuldade financeira excepcional, cfr. 
fls. 68 destes autos e que aqui se dá por reproduzida.

4. O requerimento referido em 3), foi indeferido nos termos constantes do despacho inserto nestes 
autos a fls. 70 e cujos fundamentos a seguir se transcrevem: “(…) No presente pedido não foi cumprido 
o disposto no n.º 4 do art. 196º do CPPT, ou seja, não demonstrou a dificuldade financeira excepcional 
a “dificuldade financeira excepcional e previsíveis consequências económicas gravosas”. Assim, atenta 
a informação que antecede, nomeadamente nos seus pontos 7 a 9, aliado ao enumerado no 1º parágrafo 
do presente despacho, indefiro o pedido de pagamento em prestações. (…) Pode no entanto efectuar 
pagamentos por conta nos termos do n.º 2 do artigo 264 do CPPT (…)”.

5. Dá -se aqui por reproduzida informação prestada pelo Serviço de Finanças da Feira, 4, e cons-
tante destes autos a fls. 69.

6. Em 28 de Janeiro de 2013 foi apresentada a presente reclamação, cfr. fls. 4 e 5 destes autos.
7. Com data de 28.02.2013 foi mantido o despacho reclamado.
6 – Apreciando
6.1 Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida ao anular o acto sindicado – de indefe-

rimento do pedido de pagamento em prestações – por vício de violação de lei decorrente da violação 
do princípio da colaboração

A sentença recorrida, a fls. 99 a 106 dos autos, julgou procedente a reclamação, anulando o 
acto reclamado – de indeferimento do pedido de pagamento em prestações da dívida exequenda – no 
entendimento de que a verificar -se a alegada ausência de prova, impunha -se ao abrigo do princípio 
da colaboração (artigo 48º, n.º 1 do Código de Procedimento e do Processo Tributário e 59º, n.º 3, 
alínea d) da Lei Geral Tributária) a notificação da reclamante para suprir as faltas alegadas, ou seja, 
a demonstração das alegadas dificuldades financeiras excepcionais (cfr. sentença recorrida, a fls. 105 
dos autos).

Discorda do decidido a Fazenda Pública, invocando em favor de decisão inversa à proferida nos 
presentes autos o decidido por sentença do mesmo tribunal em 3/6/2013, que juntou, e onde se consi-
derou que uma vez deduzido o pedido de pagamento da dívida exequenda em prestações ao órgão da 
execução fiscal, compete -lhe desde logo decidir, não havendo lugar a qualquer aperfeiçoamento prévio 
do pedido, considerando ainda que tem decidido a jurisprudência do STA (Ac. do STA de 30/11/2011, 
proc. n.º 0983/11, Ac. do STA de 12/09/2012, proc n.º 0864/12, Ac STA n.º 5/2012, de 26/09/2012, proc. 
n.º 0708/12) que as expressões “imediatamente apreciado”, “deve o mesmo ser objecto de imediata 
autorização” e “será indeferido de imediato” acima referidas, e utilizadas no números 2, 3 e 4 do 
artigo 198.º do CPPT, significam claramente que a apreciação, a autorização e o indeferimento não 
são antecedidos de qualquer diligências adicionais de aperfeiçoamento, participação ou outras, mais 
alegando que não é aplicável ao presente processo as normas por ele aplicadas (o art.º 48º n.º 1 do 
CPPT e artº 59º n.º 3 alínea d) da LGT), uma vez que se tratam de normas relativas ao “procedimento” 
administrativo que não são aplicáveis ao processo de execução fiscal, pois este tem natureza judicial 
(nº 1 do art. 103º da LGT) não sendo um procedimento tributário e como tal, não foi violado qualquer 
princípio de colaboração antes da decisão, pela simples razão que o mesmo não se aplica ao processo 
executivo.

A Excelentíssima Procuradora -Geral Adjunta junto deste Supremo Tribunal, no seu parecer junto 
aos autos e supra transcrito, defende que a requerente do pagamento em prestações invocou uma si-
tuação que julgou suficientemente documentada em elementos que se encontravam na posse da AF, 
porque a referida situação tinha ficado demonstrada à AF, “em diligências executivas» efectuadas 
por esta (fls. 19) e se a AF conclui não possuir os referidos elementos, tinha o dever de notificar a 
requerente para os apresentar. Observando, deste modo, o princípio da cooperação estabelecido no 
art. 266.º do CPC, pelo que, conclui, deverá ser mantida a decisão de procedência da acção, negando-
-se provimento ao recurso.

Vejamos.
Não cabe no âmbito do presente recurso ajuizar da bondade do decidido na sentença junta pela 

Administração Fiscal com as alegações de recurso  - com a qual concorda, ao contrário do que se ve-
rifica com a sentença recorrida, que, como afirma, entendeu, e em nossa perspectiva muito mal (…) 
– pois que não é aquela que constitui objecto de recurso, sendo de todo inócuo e despropositado tecer 
considerações sobre o aí decidido. O decidido naquele processo será, se tiver transitado em julgado, 
obrigatório dentro daquele processo, sendo por demais evidente que não está este Supremo Tribunal 
vinculado a decidir de idêntica forma, como também não estava a juíza “a quo” vinculada a decidir 
como decidiu o seu colega.

No demais, diga -se, desde já, que é claramente abusiva e infundada a afirmação segundo a qual 
tem decidido a jurisprudência do STA que as expressões “imediatamente apreciado”, “deve o mesmo 
ser objecto de imediata autorização” e “será indeferido de imediato”  - utilizadas no números 2, 3 e 4 
do artigo 198.º do CPPT  -, significam claramente que a apreciação, a autorização e o indeferimento 
não são antecedidos de qualquer diligências adicionais de aperfeiçoamento, participação ou outras.
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Os Acórdãos donde a recorrente extrai esse alegado sentido decisório da jurisprudência do STA 
 - Ac. do STA de 30/11/2011, proc. n.º 0983/11, Ac. do STA de 12/09/2012, proc n.º 0864/12, Ac STA 
n.º 5/2012, de 26/09/2012, proc. n.º 0708/12 – julgam questões diversas da dos presentes autos, a 
saber, a da necessidade de audiência prévia do requerente  - do pagamento em prestações (no primeiro 
dos acórdãos citados) ou do pedido de dispensa de prestação de garantia (nos outros dois) – antes do 
indeferimento dos pedidos, concluindo todos eles no sentido da desnecessidade de tal audiência prévia.

Daí que, a única coisa que, com seriedade, se possa extrair dessa jurisprudência como elemento 
útil para a interpretação das expressões “imediatamente” ou “de imediato” utilizada nos números 2, 3 
e 4 do artigo 198.º do CPPT é apenas no sentido de que a apreciação e decisão do pedido não têm de 
ser precedida de audiência prévia do requerente.

E também não resulta da letra da lei que o requerimento do pedido de pagamento em prestações 
tenha de ser desde logo instruído pelo requerente com a prova documental necessária, exigência que a 
lei faz para o pedido de dispensa de prestação de garantia – cfr. o n.º 3 do artigo 170.º do CPPT –, mas 
não para o de pagamento em prestações, mesmo nos casos em que este é apenas excepcionalmente 
admitido (como é o caso dos autos, em que a dívida exequenda respeita a IVA e o pedido é feito com 
fundamento na alínea b) do n.º 3 do artigo 196.º do CPPT).

Não se vê, pois, como exista obstáculo legal à notificação para aperfeiçoamento do requerimento, 
através da junção de elementos tidos pela Administração Fiscal como necessários à apreciação do 
pedido e de que não disponha, por presumivelmente estarem apenas na posse do requerente, antes nos 
parece que tal notificação se impõe por força do princípio da colaboração – para aqueles que, como nós 
e presumivelmente também a juíza “a quo”, entendam que a apreciação do pedido de pagamento em 
prestações, mesmo se deduzido no âmbito de um processo de execução fiscal, se consubstancia num 
procedimento administrativo tributário e não num acto próprio do processo de execução fiscal, porque 
a sua autorização compete a administração enquanto credora e não na veste de órgão de execução fiscal, 
coadjuvante do tribunal  -, ou por força do princípio da cooperação estabelecido no actual artigo 7.º do 
Código de Processo Civil (ex -artigo 266.º), para quem entenda, como designadamente a Excelentíssima 
Procuradora -Geral adjunta junto deste Supremo Tribunal, que está aí em causa um acto processual, 
dada a natureza judicial do processo de execução fiscal.

Assim, a alegação segundo a qual não é aplicável ao presente processo as normas por ele apli-
cadas (o art.º 48º n.º 1 do CPPT e artº 59º n.º 3 alínea d) da LGT), uma vez que se tratam de normas 
relativas ao “procedimento” administrativo que não são aplicáveis ao processo de execução fiscal, pois 
este tem natureza judicial (nº 1 do art. 103º da LGT) não sendo um procedimento tributário e como tal, 
não foi violado qualquer princípio de colaboração antes da decisão, pela simples razão que o mesmo 
não se aplica ao processo executivo não procede, pois que é pelo menos duvidoso que a apreciação 
do pedido de pagamento em prestações não tenha natureza procedimental, e não processual, tributária, 
sendo certo que, mesmo que se lhe não reconheça tal natureza procedimental, idêntico princípio, aqui 
designado de cooperação (artigo 7.º n.º 2 do CPC) impunha idêntico dever de notificação prévia ao 
indeferimento por insuficiência de prova.

Resulta do exposto que nada há a censurar à sentença recorrida, impondo -se o não provimento 
do recurso.

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

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

Lisboa, 9 de Outubro de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pedro Delgado — Ca-
simiro Gonçalves. 

 Acórdão de 9 de Outubro de 2013.

Assunto:

Compensação por iniciativa do contribuinte. Reembolso. Liquidação.

Sumário:

 I — A compensação, por iniciativa do contribuinte, referida no artigo 90º do CPPT, 
depende (i) da existência de um crédito a favor de um contribuinte de que seja 
devedora a AT, (ii) de esse crédito resultar de reembolso, de revisão oficiosa, de 
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reclamação graciosa ou de impugnação judicial, ou outro meio administrativo 
ou contencioso, (iii) de o contribuinte ser simultaneamente devedor de tributos e 
(iv) formular um pedido no sentido de ser efectuada a compensação.

 II — Porque, de acordo com o disposto nos artigos 96.º, n.º 1, e 97.º, n.º 1, alínea a), do 
CIRS, o pagamento do reembolso de IRS deve ser efectuado até 31 de Agosto do 
ano seguinte àquele a que disser respeito, e sendo distintos o pedido de compen-
sação e o pedido de reembolso, o direito fica concretizado na própria liquidação 
operada pela AT naquele prazo legal.

Processo n.º 1442/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…………………
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Braga, julgou procedente a reclamação apresentada por A………….., nos termos do artigo 276º do 
CPPT, contra a decisão do serviço de Finanças de Braga -1 de indeferimento do pedido de compensação 
do pagamento do IMI, 2ª prestação de 2011, no valor de 2.182,59 euros, com parte do crédito de que é 
titular a título de restituição oficiosa de IRS de 2011, no valor de 50.501,77 euros.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I. Vem o presente recurso interposto da decisão que julgou procedente a reclamação apresentada 

pelo contribuinte, a qual determinou que o órgão da execução fiscal deveria proceder à compensação com 
o crédito de IRS do ano de 2011 pretendida pelo acima melhor identificado Reclamante (doravante RR),

II. Como se extrai da decisão, entendeu a M.ª Juíza que a decisão proferida, em 1ª instância, no 
processo de Intimação para um comportamento n.º 1564/12.1BEBRG apesar de não ter transitado em 
julgado em virtude da apresentação de recurso da decisão pela Administração Tributária (AT) seria, ainda 
que provisoriamente, passível de execução imediata, nos termos do preceituado no art. 47º do CPC; e,

III. Nessa medida, entendeu que, estando a AT obrigada a liquidar o IRS/2011 e, consequentemente, 
a emitir o reembolso a favor do sujeito passivo, a compensação requerida pelo executado constituía 
uma obrigação para o órgão da execução fiscal. Com a ressalva do sempre devido respeito, não pode 
a Fazenda Pública conformar -se com assim decidido porquanto, no seu entender, a mesma padece de 
errado julgamento, pois a mesma não atendeu à totalidade da factualidade relevante para a boa decisão 
dos autos e, em consequência, fez errada aplicação do direito, como se procurará evidenciar.

Do erro de julgamento de direito
IV. Como se referiu, à data da prolação da sentença ora recorrida a decisão proferida em 1ª ins-

tância naquele processo n.º 1564/12.1BEBRG já havia sido removida da ordem jurídica, na sequência 
do citado acórdão do TCAN.

V. Acontece, contudo, que, não obstante ter sido levada ao probatório da sentença ora em apreço, 
tal factualidade não foi relevada na douta decisão ora recorrida,

VI. Sendo no nosso entender certo que, atento o teor da decisão ora recorrida, tal se revelava 
absolutamente essencial para a decisão do pedido formulado nos presentes autos.

VII. Coligindo a douta decisão ora em apreço, retira -se do discurso do julgador que a procedên-
cia da presente reclamação é resultado, exclusivo, dos factos dados por provados nos pontos 13 e 14 
daquela decisão.

VIII. Com base nestes factos dados por provados a M.ª Juíza entendeu que, na sequência da 
execução daquela sentença, a liquidação do tributo e o pagamento do reembolso se demonstravam 
obrigatórios para a AT e, por conseguinte, a compensação da dívida exequenda com aquele crédito se 
revelava inevitável.

IX. Ora, como acima se referiu, à data da prolação da sentença ora recorrida tal decisão já havia 
sido removida da ordem jurídica, não sendo, por conseguinte, possível a respetiva execução (provisória),

X. O que impõe que se conclua que naquela data não existia o direito de crédito que permitiria 
(ou imporia) a efetivação da extinção da dívida exequenda por compensação.

XI. Assim sendo entende a Fazenda Pública que a sentença proferida nos presentes autos e ora 
recorrida padece de erro de julgamento de direito.

Acresce que,
XII. Com ressalva do sempre devido respeito, não se pode concordar com o entendimento sufra-

gado na douta decisão ora em apreço, segundo o qual a decisão daquele processo de intimação para 
um comportamento era passível de execução nos termos do disposto no art. 47º do CPC, não obstante 
tal decisão não ter transitado em julgado.
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XIII. Salvo melhor opinião, o invocado normativo legal não se demonstra aplicável ao caso 
concreto, pois não se vislumbra na lei tributária qualquer lacuna que imponha a aplicação, a título 
subsidiário, do CPC.

XIV. Acresce, ainda, que, no entender da Fazenda Pública, tal decisão não é, de todo, suscetível 
de imediata execução, ainda que provisória, nem tal conclusão pode ser acolhida pelo simples facto de 
ao recurso interposto da mesma ter sido atribuído efeito meramente devolutivo.

XV. Pois, utilizando, com a devida vénia, as palavras do Ilustre Conselheiro Jorge Lopes de Sousa 
“(...) não se pode aventar a possibilidade de execução imediata, contra a Fazenda Pública, da decisão 
favorável ao contribuinte de que foi interposto recurso, pois a execução de julgados desfavoráveis à 
administração tributária apenas está prevista após o trânsito em julgado da decisão (arts. 100º da LGT, 
146º, n.º 2 do CPPT, 95º e 96º, n.º 1 da LPTA e 5º, n.º 1, do DL n.º 256 -A/77, de 17 de junho, e 160º, 
n.º 1 do CPTA)”,

XVI. Impondo -se concluir, como o referido Autor, que “o efeito da decisão judicial favorável ao 
contribuinte ficará suspenso até que se verifique o trânsito em julgado”.

XVII. Ora, no caso concreto, como bem se refere na sentença recorrida a decisão proferida na-
quele processo de intimação não transitou em julgado, e, assim sendo, nunca a mesma seria suscetível 
de execução, ainda que provisória.

XVIII. E, consequentemente, não estando a AT obrigada a cumprir o aí decidido – designadamente 
o pagamento ao sujeito passivo do referido reembolso – não poderia, por inexistência do crédito, operar 
qualquer compensação da dívida exequenda.

XIX. Destarte, decidindo como decidiu o Tribunal a quo, incorreu em erro de julgamento de direito, 
em violação do disposto nos art. 100º da LGT, 146º, n.º 2, 89º e 90º todos do CPPT.

Dos efeitos do presente recurso
XX. Salvo o devido respeito por opinião contrária, é entendimento da Fazenda Pública que o 

presente recurso deve subir de imediato, devendo ser -lhe fixado efeito suspensivo.
XXI. Determina o n.º 2 do art. 286º do CPPT que “Os recursos têm efeito meramente devolutivo, 

salvo se for prestada garantia nos termos do presente Código ou o efeito devolutivo afetar o efeito útil 
dos recursos.”

XXII. Na verdade, a entender -se que a decisão ora recorrida é passível de execução imediata e a 
não ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a AT estaria obrigada a efetuar a compensação 
da dívida exequenda com o crédito de reembolso, dando assim causa à (irremediável) extinção do 
processo de execução fiscal por pagamento.

XXIII. Sendo certo que, naquelas circunstâncias, a procedência do recurso da Fazenda Pública 
nenhum efeito prático teria, pois não se vislumbra como poder -se -á fazer “renascer” o extinto processo 
executivo entretanto extinto.

XXIV. Assim, entende a Fazenda Pública que ao presente recurso deverá ser atribuído efeito 
suspensivo, desse modo obstando à execução imediata da decisão recorrida, em cumprimento do esta-
belecido na parte final do n.º 2 do art. 286º do CPPT.

Termina pedindo a procedência do recurso com a revogação da sentença e a consequente impro-
cedência da reclamação.

1.3. O recorrido A……………. apresentou contra -alegações, formulando as Conclusões seguintes:
1. Como bem se salienta na douta sentença do tal processo 1564/12 e no douto parecer da Ilus-

tre Magistrada do Ministério Público supra transcrito, de acordo com as disposições conjugadas dos 
arts. 96º, 97º, n.º 1, alínea b) do CIRS, a restituição de imposto apurado a favor do contribuinte devia 
ser efectuada até ao dia 30 de Setembro de 2012, não prevendo a lei qualquer situação, ainda que ex-
cepcional, que impeça o cumprimento de tal prazo.

2. O direito de pagar apenas os impostos que «tenham sido criados nos termos da lei e cuja 
liquidação e cobrança (leia -se ou reembolso)» se façam «nas formas prescritas na lei» está constitu-
cionalmente expresso com particular vigor no artigo 106º, n.º 3, da Constituição da República.

3. Mas face ao direito da igualdade dos cidadãos o cumprimento desse dever constitucional de 
restituição oficiosa de imposto apurado a favor do contribuinte devia ter sido realizado, no caso em 
apreço, até Junho de 2012, data esta em que a Recorrente cumpriu esse dever relativamente a todos 
os cidadãos na situação dos Recorridos.

4. Volvidos mais de um ano e quando já realizou tal dever relativamente ao IRS de 2012, a ora 
Recorrente ainda não reembolsou o IRS de 2011 aos Recorridos apesar de estes terem o seu património 
penhorado em consequência de impostos liquidados posteriormente ao crédito de reembolso e que por 
falta deste se viram impossibilitados de pagar.

5. Deste modo, o presente recurso é um acto chocante e abusivo e demonstra bem a maldade que 
se apoderou da Recorrente em relação ao contribuinte em causa.

6. O crédito de reembolso do Recorrido é certo, líquido e exigível independentemente da existência 
ou não do Processo de Intimação para Um Comportamento n.º 1564/12.
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7. O acórdão do TCAN de 12.04.2013 é absolutamente irrelevante para a decisão da presente 
reclamação.

8. O fundamento da subida imediata da presente reclamação assentou num prejuízo irreparável 
causado ao contribuinte.

9. Os interesses a tutelar são deste e não da Recorrente razão pela qual o pedido de atribuição do 
efeito suspensivo ao presente recurso não só não faz qualquer sentido como, mais uma vez, demonstra 
a hostilidade e maldade da Recorrente relativamente ao contribuinte e também a subversão de valores 
e princípios jurídicos fundamentais de um Estado de Direito.

10. A Recorrente não impugnou os factos constantes da p.i. de reclamação nem os documentos 
a ela anexos.

11. Consequentemente, a procedência da reclamação resulta dos factos provados essencialmente 
suportados por documentos da autoria da própria Recorrente, em especial dos factos provados sob o 
nºs. 1, 2 e 4 da douta sentença recorrida.

12. O Acórdão de 12.04.2013 não se debruçou sequer sobre a questão substantiva objecto da 
douta sentença recorrida.

13. E contraria o parecer da Ilustre Magistrada do Ministério Público junto do TCAN que entendeu 
como correcta e legal a procedência da intimação para um comportamento em 1ª instância. (doc.3)

14. As alegações da Recorrente é que acolhem manifesto erro de julgamento de facto e de direito.
15. A douta sentença recorrida julgou correctamente a matéria de facto e aplicou com acerto o 

direito aplicável aos factos provados.
16. Pelo exposto, o acórdão do TCAN de 12.04.2013 em nada releva para a decisão da presente 

reclamação e configura claramente e sem margem para dúvidas um expediente dilatório que visa pro-
telar o reembolso de IRS de 2011.

Termina pedindo que o recurso seja julgado improcedente, mantendo -se a decisão de 1ª instância.
1.4. O MP emite parecer no qual se pronuncia pela improcedência do recurso, nos termos seguin-

tes, além do mais:
«Nos termos do artigo 77º, alínea a), do CIRS, a liquidação deve ser efectuada até 31 de Julho, 

sendo que no caso dos autos a liquidação foi emitida pela AT em 11/06/2012, nos termos da qual foi 
apurado um reembolso a favor do contribuinte no valor de € 50.501,77 euros.

E nos termos das disposições conjugadas dos artigos 96º, n.º 1, e 97º, n.º 1, alínea a), do CIRS, 
o pagamento do reembolso de IRS deve ser efectuado até 31 de Agosto do ano seguinte àquele que 
disser respeito.

Resulta, assim, que o crédito do contribuinte é certo, líquido e exigível a partir de 01/09/2012. Como 
se sabe, são competentes para processar os reembolsos previstos na lei os serviços centrais da DGCI 
(art. 19º, n.º 4, do DL 492/88, de 30/12), reembolso esse que é efectuado através de transferência para 
conta bancária (caso tenha sido indicado o NIB pelo contribuinte) ou através de cheque ou vale postal 
(art. 21º, n.º 1, do DL 492/88). No caso de estarem pendentes dívidas à AT em fase de cobrança coerciva, 
o montante do reembolso é aplicado no pagamento dessas dívidas – artigo 20º do DL 492/88.

Ora, o facto de não ter sido dada autorização para o pagamento do reembolso não deve constituir 
obstáculo para a compensação de tal crédito do contribuinte com dívidas em fase de cobrança coerciva.

Por outro lado, o facto de a AT ter dado início em 18/09/2012 a um procedimento inspetivo para 
análise da situação tributária do contribuinte, não se repercute na validade da compensação, uma vez 
que não houve qualquer acto de revogação da liquidação emitida em 11/06/2012 (resultante nomeada-
mente de uma liquidação adicional).

Afigura -se -nos, assim, que nada obsta à requerida compensação, uma vez que com a emissão 
da liquidação a AT apurou e reconheceu um crédito a favor do contribuinte, o qual é certo, líquido e 
exigível.

Entendemos, assim, que a sentença recorrida não padece da ilegalidade que lhe é assacada pela 
Recorrente, motivo pelo qual se nos afigura que o recurso deve ser julgado improcedente.»

1.5. Com dispensa de vistos, atenta a natureza urgente do processo, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1  - Em 29.05.2012, o ora reclamante entregou a sua declaração modelo 3 de IRS, respeitante aos 

rendimentos auferidos no exercício de 2011 – cfr. doc. 1 junto com a p.i. e doc. 2 junto com a contes-
tação cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

2  - Em 11.06.2012, a administração tributária procedeu à liquidação n.º 20125603902141 do tri-
buto devido, resultando um reembolso a favor do reclamante, no valor de 50.501,77 euros – cfr. doc. 
1 junto com a p.i. cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

3  - Tal liquidação encontra -se no estado de “por autorizar manualmente”, inexistindo qualquer 
nota de cobrança ou reembolso – cfr. doc. 3 junto com a contestação cujo teor se dá aqui por integral-
mente reproduzido.

4  - A administração tributária não procedeu ao reembolso.



4011

5  - Em 11.09.2012, o ora reclamante apresentou, junto do Serviço de Finanças de Braga 1, reque-
rimento dirigido ao Director -Geral da Administração Tributária e Aduaneira, a requerer, ao abrigo do 
artigo 90º do CPPT, a compensação do pagamento da 2ª prestação de IMI, no valor de 2.182,59 euros, 
“com o contracrédito de que é titular resultante de reembolso de IRS de 2011”.  - cfr. doc. 4 junto com 
a p.i. cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

6  - Tal requerimento foi reencaminhado, em 17.09.2012, pelo Serviço de Finanças de Braga 1, 
para o Director -Geral da Administração Tributária e Aduaneira.

7  - Em 18.09.2012, foi emitida a ordem de serviço n.º OI201202367, que determinava a realização 
de uma acção inspectiva de natureza externa, de âmbito parcial e tendo por finalidade a verificação da 
situação tributária do reclamante no que se refere ao IRS de 2011.

8  - Em 21.09.2012, os requerentes instauraram, neste Tribunal, a acção cautelar n.º 1564/12 (UO2), 
pedindo a condenação da administração tributária a restituir oficiosa e urgentemente o reembolso de 
IRS de 2011.

9  - Em 21.10.2012, tendo por executado o aqui reclamante, foi instaurado o processo de execução 
n.º 0361201201124951, com vista à cobrança coerciva da nota de liquidação de IMI relativa ao ano de 
2011 (2ª prestação), cuja quantia ascende a 2.182,59 euros – cfr. doc. l junto com a contestação cujo 
teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

10  - Em 05.11.2012, no processo de execução n.º 0361201201124951, o ora reclamante apresen-
tou, junto e dirigido ao Chefe do Serviço de Finanças de Braga – 1, requerimento no qual requer “o 
pagamento imediato das quantias exequendas mediante compensação com o valor correspondente no 
contracrédito de que o executado/oponente é titular a título de reembolso de IRS de 2011” – cfr. doc. 
5 junto com a p.i. cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

11  - Pelo ofício n.º 12178, datado de 08.11.2012, o serviço de finanças de Braga respondeu ao 
requerimento de 05.11.2012 – cfr. doc. 5 junto com a p.i. cujo teor se dá aqui por integralmente repro-
duzido.

12  - Em 18.11.2012, foi apresentada no Serviço de Finanças de Braga a presente reclamação, 
remetida a este Tribunal por ofício datado de 28.12.2012 – cfr. fls. 3 e 5 dos autos.

13  - Por decisão de 07.02.2013, foi julgada procedente a acção cautelar n.º 1564/12 e determi-
nado o pagamento do reembolso – cfr. fls. 90 a 99 dos autos cujo teor se dá aqui por integralmente 
reproduzido.

14  - Da referida decisão foi interposto recurso, com efeito meramente devolutivo, pela Fazenda 
Pública.

15  - Por acórdão do TCAN de 12.04.2013, foi concedido provimento ao recurso, deferindo -se a 
arguição de nulidade processual e, anulando -se o processado até apresentação da petição inicial, devendo 
os autos prosseguir os seus termos com a notificação prevista no art. 117º do CPPT – cfr. fls. 156 a 173 
dos autos cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

16  - Da referida decisão foi interposto recurso para o STA, com fundamento em oposição de 
acórdãos, admitido por despacho de Maio de 2013 – cfr. fls. 190 dos autos cujo teor se dá aqui por 
integralmente reproduzido.

3.1. A sentença recorrida julgou procedente a reclamação, aduzindo, em síntese, a fundamentação 
seguinte:

 - A Fazenda Pública, ao argumentar que inexiste o alegado crédito tributário ou pelo menos não 
está reconhecido (alega que a AT não reconhece o crédito de reembolso que o reclamante diz ter, desde 
logo porque foi emitida ordem de serviço para a realização de procedimento inspectivo relativamente 
a tal tributo e período), está a esquecer o que foi decidido no processo 1564.12.1 BEBRG (processo 
cautelar em que a AT foi intimada a um determinado comportamento: a proceder ao reembolso de IRS 
relativo a 2011), aí se tendo concluído não existir qualquer fundamento legal para que a AT não proceda 
ao pagamento devido a título de reembolso de IRS, sendo devido o pagamento desde 30/9/2011, o que 
foi determinado.

 - Assim, por decisão judicial, ainda que provisória, mostra -se reconhecido, existe o alegado crédito 
tributário e foi a AT, em 7/2/2013, condenada a proceder ao seu pagamento.

 - Embora a Fazenda Pública tenha razão quando alega que aquela decisão não transitou em jul-
gado, há, porém, que atentar em que o recurso tem efeito meramente devolutivo, pelo que a decisão 
deve ser executada, ou seja, ainda que estejamos no âmbito de um processo cautelar, de uma decisão 
provisória, esta tem de ser cumprida imediatamente, mesmo que tenha sido interposto recurso – cfr. 
arts. 122º, n.º 1 e 143º, n.º 2 do CPTA, subsidiariamente aplicáveis.

 - Pelo que, concluindo -se pela existência e pelo reconhecimento do crédito tributário, deverá o 
OEF proceder à compensação requerida pelo reclamante.

Do assim decidido discorda a recorrente sustentando, em síntese, como se viu, que o contribuinte/
executado não era titular de qualquer crédito sobre a Fazenda e que a decisão recorrida parte do pres-
suposto de que a AT estava obrigada a liquidar o IRS de 2011, do qual resultava reembolso a favor do 
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contribuinte/executado, o que não corresponde à realidade, uma vez que tal determinação resultava de 
sentença que entretanto foi revogada por acórdão proferido pelo TCA Norte.

A questão a decidir é, portanto, a de saber se a sentença recorrida enferma do erro de julgamento de 
direito imputado, por violação do disposto nos art. 100º da LGT e 146º, n.º 2, 89º e 90º, todos do CPPT.

Vejamos.
3.2. Refira -se, porém, antes de mais, que apesar do alegado no segmento final da Conclusão III 

e nas Conclusões V a X poder levar a considerar que a recorrente pretendeu questionar a matéria de 
facto e que, a ser assim, ocorreria a excepção da incompetência desde STA, em razão da hierarquia, 
para conhecer do recurso, não entendemos que tal excepção se verifique.

Com efeito, a prolação da apontada decisão em 1ª instância no processo n.º 1564/12.1BEBRG, a 
constatação de que foi interposto recurso para o TCAN e a indicação de que do subsequente acórdão 
proferido nesse Tribunal Superior foi interposto e admitido (pelo ali relator) recurso (por oposição 
de acórdãos), tudo são ocorrências que a decisão ora recorrida especificou no Probatório, sendo que, 
naquelas apontadas Conclusões, a recorrente pretende não questionar a verificação dessas ocorrências, 
mas, antes e tão só, invocar um alegado erro de julgamento de direito (cfr., aliás, as conclusões XI XVIII 
e XIX) substanciado na alegação de que tal decisão não transitara em julgado.

Daí que se entenda que o presente recurso tem por exclusivo objecto matéria de direito (nº 1 do 
art. 280º do CPPT) pois as partes não contestam os factos constantes do probatório, divergindo apenas 
quanto à interpretação das regras jurídicas aplicáveis.

Vejamos pois.
4.1. É sabido que a compensação constitui causa de extinção de obrigações (cfr. arts. 847º a 856º 

do CCivil), e pressupõe, além da existência de créditos recíprocos, que os mesmos possam ser exigíveis 
judicialmente no momento da declaração de compensação e as obrigações tenham por objecto coisas 
fungíveis.

No âmbito tributário no n.º 2 do art. 40º da LGT (cfr. igualmente o disposto na alínea c) do n.º 1 
do art. 853º do CCivil) prescreve -se que a compensação é admitida nos casos expressamente previstos 
na lei, ou seja, no que ora releva, nos casos previstos nos arts. 89º (compensação a operar por iniciativa 
da AT) e 90º (compensação a operar por iniciativa do contribuinte), ambos do CPPT.

É esta última situação (compensação por iniciativa do contribuinte) a que versa o caso dos autos.
Ora, sob a epígrafe «Compensação com créditos tributários por iniciativa do contribuinte», 

dispõe -se no citado art. 90º do CPPT:
«1  - A compensação com créditos tributários pode ser efectuada a pedido do contribuinte quando, 

nos termos e condições do artigo anterior, a administração tributária esteja impedida de a fazer.
2  - A compensação com créditos tributários de que seja titular qualquer outra pessoa singular 

ou colectiva pode igualmente ser efectuada, nas mesmas condições do número anterior, desde que o 
devedor os ofereça e o credor expressamente aceite.

3  - A compensação referida nos números anteriores é requerida ao dirigente máximo da admi-
nistração tributária, devendo, no caso do número anterior, o devedor apresentar com o requerimento 
prova do consentimento do credor.

4  - A compensação com créditos sobre o Estado de natureza não tributária de que o contribuinte 
seja titular pode igualmente ser efectuada em processo de execução fiscal se a dívida correspondente a 
esses créditos for certa, líquida e exigível e tiver cabimento orçamental.» (Esta redacção foi introduzida 
pela Lei n.º 3 -B/2010, de 18/4, que alterou a epígrafe e os nºs. 1, 2 e 3, e revogou os nºs. 5 e 6).

E em confronto com a anterior redacção, no actual n.º 1 passou a fazer -se referência também a 
um novo requisito, que é o de a administração tributária estar impedida de fazer a compensação, sendo 
que, como salienta o Cons. Jorge Lopes de Sousa, se trata «de um requisito meramente aparente, 
pois a sua falta não obsta a que seja efectuada a compensação, implicando apenas que ela se faça 
com observância do regime do art. 89º. Isto é, se se verificarem os requisitos previstos no art. 89º, a 
compensação pode fazer -se por iniciativa da administração tributária; se eles não se verificarem, a 
compensação só pode ser efectuada por iniciativa do contribuinte.» (1)

Assim, esta compensação (com créditos tributários), por iniciativa do contribuinte, depende (i) 
da existência de um crédito a favor de um contribuinte de que seja devedora a AT, (ii) de esse crédito 
resultar de reembolso, de revisão oficiosa, de reclamação graciosa ou de impugnação judicial, ou outro 
meio administrativo ou contencioso, (iii) de o contribuinte ser simultaneamente devedor de tributos e 
(iv) formular um pedido no sentido de ser efectuada a compensação.

4.2. No caso, a AT emitiu em 11/6/2012 a liquidação n.º 2012.5603902141, relativa ao IRS do 
ano de 2011, da qual resulta um reembolso a favor do contribuinte no valor de 50.501,77 Euros, que 
ainda não foi efectuado por falta de autorização.

Posteriormente, o contribuinte requereu, em 11/9/2012, ao director -geral da Administração Tri-
butária e Aduaneira, nos termos do art. 90º do CPPT, a compensação do pagamento da 2ª prestação de 
IMI, no valor de 2.182,59 Euros, com o dito crédito de reembolso.
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Porém, em 18/9/2012 foi emitida a ordem de serviço n.º OI201202367, determinando a realização 
de uma acção inspectiva externa, de âmbito parcial, e tendo por finalidade a verificação da situação 
tributária do reclamante, no que se refere ao IRS de 2010. E é invocando o facto de ter sido emitida 
esta ordem de serviço para realização de procedimento inspectivo relativamente a tal tributo e período 
que a Fazenda alega que o crédito de reembolso não está ainda reconhecido pela AT.

Posteriormente, tendo sido instaurado, em 21/10/2012, processo de execução fiscal em nome do 
recorrido, com vista à cobrança coerciva da quantia de 2.182,59 Euros, relativa a IMI, o mesmo, já na 
qualidade de executado, apresentou em 5/11/2012 um requerimento junto do Serviço de Finanças e 
dirigido ao chefe de finanças, a requerer a compensação da quantia exequenda com o apontado crédito 
de reembolso de IRS.

Nos termos do disposto na alínea a) do art. 77º do CIRS, a liquidação deve ser efectuada até 31/7.
No caso, a liquidação (nº 2012.5603902141) relativa ao IRS de 2011, foi emitida pela AT 

em 11/6/2012, nos termos da qual foi apurado um reembolso a favor do contribuinte no valor de 
50.501,77 Euros.

Ora, visto que de acordo com o disposto nos arts. 96º, n.º 1, e 97º, n.º 1, alínea a), também do CIRS, 
o pagamento do reembolso de IRS deve ser efectuado até 31 de Agosto do ano seguinte àquele a que 
disser respeito, resulta, então, que o crédito do recorrido se apresenta como certo, líquido e exigível a 
partir de 1/9/2012, pois que a obrigação é certa quando está determinado em que consiste a prestação, 
é líquida quando está determinado o seu montante e é exigível quando, estando sujeita a prazo, já se 
venceu (ou, quando sendo condicional, já se verificou a condição).

E como é sabido, são competentes para processar os reembolsos previstos na lei os serviços 
centrais da DGCI (art. 19º, n.º 4, do DL 492/88, de 30/12), reembolso esse que é efectuado através 
de transferência para conta bancária (caso tenha sido indicado o NIB pelo contribuinte) ou através de 
cheque ou vale postal (art. 21º, n.º 1, do DL 492/88), sendo que, no caso de estarem pendentes dívidas 
à AT em fase de cobrança coerciva, o montante do reembolso é aplicado no pagamento dessas dívidas 
– art. 20º do mesmo DL 492/88. (2)

De todo o modo, e sendo certo que são distintos o pedido de compensação e o pedido de reem-
bolso (rectius, de reconhecimento de reembolso), no caso, o recorrido não tinha sequer que formular 
pedido de reembolso. O direito a este resulta e está concretizado na própria liquidação operada pela 
AT em 11/6/2012 (a liquidação n.º 2012.5603902141, relativa ao IRS de 2011, nos termos da qual tal 
reembolso ficou apurado, a favor do contribuinte e no montante de 50.501,77 Euros) e, como bem 
refere o MP, por um lado, o facto de não ter sido dada autorização para o pagamento do reembolso não 
deve constituir obstáculo para a compensação de tal crédito do contribuinte com dívidas em fase de 
cobrança coerciva, nem, por outro lado, o facto de a AT ter dado início em 18/9/2012 a procedimento 
inspectivo visando a análise da situação tributária do contribuinte, se pode repercutir na validade da 
compensação: é que não houve qualquer acto de revogação da liquidação emitida em 11/6/2012 (sendo 
que nem sequer foi emitida qualquer liquidação adicional).

E assim, também não releva o alegado nas conclusões II e IV a XIX das alegações de recurso, 
pois que, independentemente, mesmo, do sentido das decisões (da 1ª instância e do TCAN) proferidas 
no processo cautelar (intimação para um comportamento) n.º 1564.12.1 BEBRG, para a qual a sen-
tença recorrida também reporta em termos de fundamentação, e não obstante ter desta última (decisão 
do TCAN) ter sido interposto recurso que foi admitido no efeito meramente devolutivo, nada obsta à 
requerida compensação, já que com a emissão da liquidação, a AT apurou e reconheceu o mencionado 
crédito a favor do contribuinte.

Concluindo -se, em suma, que a sentença recorrida não sofre do erro de julgamento de direito que 
a recorrente Fazenda Pública lhe imputa, não ocorrendo violação das apontadas normas legais, devendo 
ser confirmada com a presente fundamentação.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, negando provimento ao recurso, confirmar, mas com a presente 

fundamentação, a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 9 de Outubro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Valente 
Torrão.

(1) Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 6ª edição 2011, Lisboa, Áreas Editora, Vol. 
I, p. 735, Anotação 2 ao art. 90º.

(2) De notar que, no âmbito do IVA, relativamente a reembolsos, há em regra, por parte do sujeito passivo, um pedido 
de reembolso que origina um procedimento e consequente decisão (cfr. nºs 7 a 12 do art. 22º e o art. 93º do CIVA, art. 6º do 
DL n.º 229/95, de 11/9 e o Despacho Normativo n.º 53/2005). 
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 Acórdão de 9 de Outubro de 2013.

Assunto:

Taxa. Promoção. Vinho. Direito comunitário. Auxílio de Estado.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional na-
cional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do artigo 92.º 
do Tratado (actual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de 
uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atri-
buições do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., cobrada aos agentes do sector e 
representando mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais (característica típica associada 
à qualificação dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I. P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Sendo, por isso, de considerar não existir «um grau suficiente de probabilidade» de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I. P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I. P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1443/12 -30.
Recorrente: A…………, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A…………., Lda., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pelo 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, julgou improcedente a impugnação que deduzira contra o 
indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de taxa de promoção, referente ao mês 
de Fevereiro de 2005, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho.

1.2. Termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-

cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Fevereiro de 2005.

B. A A…………….. não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais 
quando os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
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da pretensão da Impugnante» – cf. página 22 da sentença proferida nos autos –, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto é 
que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de noti-
ficação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do 
artigo 108º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A………… à aludida taxa de promoção nos 
presentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do 
TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A………….. perante os órgãos jurisdicionais nacio-
nais – cf., neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS 
SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art.º 93.º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual 
art.º 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta dispo-
sição.» – cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD  - BRABANT, processo 
C -174/02 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -3994

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno comu-
nitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição comunitária 
que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A……………. 
teria legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros 
que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do 
artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de 
compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da intervenção 
da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 1 
do artigo 108.º do TFUE), detém a competência  - exclusiva  - para proceder ao exame permanente da 
compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu – ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... – o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário [...]

74. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A…………. não alega a 
contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não 
procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e 
os destinados à exportação, mencionada na página 22 da sentença posta em crise).

L. A A………….. sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) – cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
– cf. alíneas F), G) e H) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o pro-
cedimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A……………… com a sua petição inicial e 
dada por integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão – cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
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guações contraditório C43/2004 – conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, que 
ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em 
causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios 
não notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário – juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações 
contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado exe-
cução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf. página 23 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e – pior – 
olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. [...] O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra violada 
no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de uma 
qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «[...]a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a 
aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente improce-
dente» – cf. página 21 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 82.º da contestação do IVV.

W. O reembolso – ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A……………, com as demais consequências legais – requerida nos presentes autos não decorre da 
adopção, por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em 
causa, por considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, 
aconteceria a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao 
âmbito dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia 
e proibição de execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/in-
compatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), decisão 
que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada – cf. alínea H) dos factos provados.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV.

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do au-
xílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não vem 
validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreendidas em 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da jurisprudência 
comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) e foi explicado na petição 
inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV  - A) respectivo).
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BB. Tais medidas – em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos – eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.»  - cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante – isso sim – para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia – conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida – a 
taxa de promoção – é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa in-
fluencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição 
do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção 
e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia ((2) Cf., entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALS-
TER, OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK NOORD-
-BRABANT.), este concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado – a taxa de promoção – é 
parte integrante da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente 
o montante dos auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade 
destes auxílios com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida – cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 130 
da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio modo 
de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível com as 
normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio propriamente 
dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores nacionais 
do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.
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NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios pro-
priamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido – como o foi (cf. parágrafo 
132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das campanhas 
de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos nacio-
nais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108.º, n.º 3, 
do TFUE») – impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos actos 
de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabelecimento 
daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é contrário 
ao Direito Comunitário – o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente ao acto de 
liquidação da taxa de promoção do período de Fevereiro de 2005 e veio a ser, com manifesto erro de 
julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/0l e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. 1 -165, n.º 20)»

 - cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 

dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

 - cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito di-

recto do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos 
particulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da 
Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por 
terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

 - cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21. 10.2003, proferido no processo C -261/0l e 262/02.
TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-

teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as con-
sequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

 -cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 

proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.
Termina pedindo a procedência do recurso e a revogação da sentença recorrida.
E mais pedindo, ainda, o seguinte:
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
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se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

A implementação de uma medida parafiscal – in casu, a chamada taxa de promoção – que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa – 
consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual – financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxilio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória – e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados –, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre 
a respectiva compatibilidade?

Em caso negativo – e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida medida 
parafiscal –, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação da 
obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição ou 
anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

1.3. Contra -alegou o recorrido formulando, a final, as conclusões seguintes:
A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência aos período mensal de Fevereiro de 2005.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso – cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.ºs 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações – cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior – cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
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auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» – cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE – hoje, 
artigo 108.º, n.º 2 do TFUE –, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação co-
munitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º 
do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa íntima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 

dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 – cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em que 
a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012 – através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 –, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.
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V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

Termina pedindo a confirmação da sentença recorrida e a improcedência da pretensão da Recorrente 
em ver anulado o indeferimento do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise.

1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Viseu, exarada a fls. 200/211, em 06 de Setembro de 2012.
A sentença recorrida julgou improcedente impugnação judicial interposta contra o acto de inde-

ferimento de pedido de revisão oficiosa da autoliquidação da TAXA de PROMOÇÃO de Fevereiro de 
2005, promovida pelo IVV, no entendimento de que o processo de investigação à Taxa de Promoção 
que foi iniciado pela Comissão Europeia é irrelevante para os presentes autos, uma vez que a dúvida 
da Comissão, apenas se prende com uma pequena percentagem da taxa e relativa apenas aos auxílios 
nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e ao financiamento desses auxílios.

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 241/252, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685.º -A/l do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.

O recorrido IVV contra -alegou, tendo concluído nos termos de fls. 273/278, que aqui, também, 
se dão por inteiramente reproduzidos para todos os feitos legais.

A Comissão Europeia decidiu na decisão a que se reporta a alínea G) do probatório que o finan-
ciamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV, enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral e controlo do sector vitivinícola em Portugal (correspondente a 
mais de 62% do valor da taxa de promoção cobrada), não constitui um auxílio estatal.

A dúvida da Comissão prendia -se, apenas, com uma pequena percentagem da taxa, relativa aos 
auxílios à promoção de vinhos portugueses nos mercados do outros Estados -Membros e de países 
terceiros e ao financiamento desses auxílios e ao regime de financiamento da formação.

Assim sendo, salvo melhor juízo, não faria sentido considerar a totalidade da taxa ilegal enquanto 
a Comissão Europeia não proferisse uma decisão final no âmbito do procedimento de investigação 
mencionado na alínea F) do probatório.

De facto, ao contrário do que sustenta a recorrente, a taxa de promoção não é una, no sentido 
de ter de ser totalmente anulada ainda que só uma pequena percentagem não respeite o disposto no 
artigo 108.º/3 do TFUE.

Na verdade, parece ponto assente em termos doutrinários e jurisprudenciais ((1) Código de Pro-
cedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 6.ª edição, II volume, páginas 134, 342, 
343, 524 e 525, Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa. Acórdão do STA, de 10 de Janeiro de 2012, 
proferido no recurso n.º 0565/10, disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt.) que o acto de liquidação 
enquanto acto divisível é susceptível de anulação parcial.

“Porém, tal anulação parcial só poderá ser juridicamente admissível quando o fundamento da anu-
lação valha apenas em relação a uma parte do acto, isto é, quando haja uma ilegalidade apenas parcial...

No entanto, se o acto de liquidação tem um único fundamento jurídico, não sendo nele possível 
distinguir entre uma parte que está conforme à lei e outra que a viola, não se pode decretar a anulação par-
cial, mesmo que se entenda que, por força de outras disposições legais, uma liquidação poderia ter lugar.

Será por exemplo, o caso de uma liquidação se ter baseado em determinada tabela de taxas de 
imposto e se vir a entender que a tabela legalmente aplicável seria outra. Nestas circunstâncias, toda a 
liquidação assentará em fundamentos jurídicos errados, pelo que o acto deve ser integralmente anulado, 
com fundamento em erro sobre os pressupostos de direito (vício de violação de lei). A prática de novo 
acto, com base na tabela tida como legal, caberá à administração tributária e não ao tribunal, não podendo 
o interessado ser privado da possibilidade de discutir a legalidade do novo acto que, eventualmente, 
venha a ser praticado, utilizando todos os meios de impugnação administrativa e contenciosa que a lei 
lhe proporciona”. ((2) Obra citada, páginas 342/343.)

Ora, no caso em análise, é insofismável que, apenas está em causa a eventual ilegalidade de uma 
pequena percentagem da taxa, destinada a financiar o regime de formação e de promoção de vinhos 
portugueses noutros Estados -Membros e países terceiros.

Portanto, a pretensão da recorrente de anulação total do acto de autoliquidação sindicado não tem 
qualquer apoio legal.

Pela decisão de 2010.07.27 (fls. 388), com as alterações constantes da decisão de 2010.04.04, 
produzido no procedimento contraditório C 43/2004, a Comissão Europeia considerou que os auxílios 
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à promoção do vinho e dos produtos vínicos de origem portuguesa no território dos outros Estados-
-Membros e de países terceiros executados ilegalmente em violação do artigo 108.º/3, do TFUE, são 
auxílios estatais compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107.º/3/c) do TFUE em 
relação ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que 
Portugal cumpra as condições constantes do n.º 2 do artigo 3.º da decisão da Comissão.

No caso, uma vez que a recorrente ainda não efectuou o pagamento da taxa, o recorrido deve re-
nunciar formalmente ao recebimento da parte proporcional que incide sobre os produtos importados de 
outros Estados -Membros e que é destinada a financiar a parte do auxílio que beneficia exclusivamente 
os produtos nacionais e aos juros de mora respeitantes a esta parte.

Sucede que a factualidade apurada nos autos é, manifestamente, insuficiente em ordem a constituir 
base suficiente para a decisão de direito, nos termos do referido regime jurídico.

Termos em que, nos termos do disposto nos artigos 729.º/3 e 730.º do CPC deve anular -se a sentença 
recorrida, baixando os autos à 1.ª instância, a fim de se proceder à ampliação da matéria de facto.»

1.5. Corridos os vistos legais, cabe deliberar.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) No dia 9 de Março de 2005, a A…………… procedeu à autoliquidação da quantia de €45 153,53, 

a título de taxa de promoção referente ao mês de Fevereiro de 2005, cfr. documento n.º. 1, junto com o 
pedido de revisão oficiosa, a qual por sua vez é o doc. 1 que instrui a petição inicial desta impugnação, 
aqui dado por reproduzido o mesmo se dizendo dos demais elementos infra referidos;

B) o montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa, factualidade que resulta dos articulados apresentados pelas Partes, ou seja não 
é objecto de dissenso;

C) em 22/12/2008 a A…………… apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida 
em A, vide artigo 1º da petição inicial e doc. nº2 que instruiu a petição inicial;

D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009, cfr. doc. 2 que instruiu a petição inicial;
E) Em 10/02/2009, via postal, a Impugnante remeteu a petição inicial que deu origem à presente 

Impugnação, vide fls. 2 e sgs.;
F) No dia 1 de Dezembro de 2004 a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE com 
vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado, 
encontrando -se o referido procedimento em curso, não tendo ainda sido adoptada decisão definitiva sobre 
o mérito da causa, verificando -se apenas a apreciação liminar melhor especificada na alínea seguinte, 
cfr. doc. n.º 3 que instruiu a petição inicial;

G) Do documento da Comissão Europeia – publicado no JOUE – C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxilio Estatal – Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) – Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE (2005/C 

92/06)” extracta -se o que infra se registará dando -se o demais por reproduzido:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa,..., sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”) assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países terceiros e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.
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…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”., idem anterior;
H) A Comissão Europeia encerrou o procedimento a que vimos aludindo através de decisão pro-

ferida em 20 -07 -2010, que Portugal questionou através do competente recurso de anulação que dirigiu 
ao Tribunal Geral da União Europeia,

decisão: …
 - limitada até 31 de Dezembro de 2006 “data da entrada em vigor das novas Orientações Comu-

nitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 2007 -2013, sem prejuízo da 
posição que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa data.”

…
Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, nº3 do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º. nº3, alínea c) do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º
Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem portuguesa 

no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por Portugal em 
violação do artigo 108º, nº3 do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei 
n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno para do artigo 107º. nº3, alínea c) do TFUE em relação ao período que medeia 
entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006...

…”. cfr. documentos n.º 3 e 4 juntos pelo IVV.
3. Face ao teor das Conclusões das alegações da recorrente, das Conclusões das contra -alegações 

do recorrido, bem como do teor do Parecer do MP, as questões a decidir são as seguintes:
 - Saber se a sentença incorreu em erro de julgamento, ao decidir que a taxa de promoção do vi-

nho, em causa nos autos (relativa ao mês de Fevereiro de 2005) não padece de ilegalidade decorrente 
da não notificação prévia à Comissão Europeia, por força do disposto no art. 88º do TCE (actual n.º 3 
do art. 108º do TFUE).

 - Aferir da necessidade do reenvio prejudicial o TJUE para conhecimento das questões suscitadas 
na parte final das alegações da recorrente.

3.1. Previamente, porém, importa apreciar se as Conclusões das alegações do recurso violam o 
disposto no n.º 3 do (então) art. 685º -A do CPC, e se, por isso, não é possível conhecer -se do recurso.

Com efeito, nas Conclusões E a G das Contra -alegações, o recorrido sustenta que que as alega-
ções da recorrente não cumprem o disposto no (então) art. 685º -A do CPC, pelo que não devem ser 
admitidas, já que ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a recorrente 
ataca a conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na PI e no facto de o Tribunal não ter 
aderido à sua posição.

Ora, não obstante eventual entendimento de que as conclusões das alegações não correspondem a 
Conclusões sintéticas (e de que, porventura, deveriam ter merecido, oportunamente, convite  - que não 
foi formulado  - para que fossem sintetizadas  - cfr. o n.º 3 do dito art. 685º -A do CPC), delas resulta de 
forma clara o fundamento pelo qual a recorrente pede a revogação do julgado recorrido (cfr. as Con-
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clusões L, M, T e UU) e qual o vício que se lhe imputa: erro de julgamento da sentença por olvidar que 
a taxa de promoção em causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à 
Comissão Europeia, por força do disposto no art. 88º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE).

Assim, neste contexto, entende -se nem haver violação do disposto naquele invocado normativo, 
nem motivo para que as Conclusões, e consequentemente o recurso, não sejam conhecidos.

Improcede, pois, a suscitada questão prévia.
3.2. Importa, então, apreciar o alegado erro de julgamento imputado à sentença recorrida, bem 

como o pedido de reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia.
Estas questões são, até nos pressupostos de facto, em tudo idênticas às que foram apreciadas e 

decididas neste Supremo Tribunal Administrativo pelo acórdão de 23/4/2013, proferido no processo 
n.º 29/13, em que o ora relator interveio como adjunto, e no qual, com fundamentação que mereceu 
e continua a merecer a nossa adesão, se concluiu no sentido da manutenção da autoliquidação ali em 
causa e de que ficava prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade (acórdão a que se têm seguido 
muitos outros, nomeadamente, os prolatados em 30/4/2003, proc. n.º 292/13; em 22/5/2013, procs. 
nºs. 9/13, 44/13, 48/13, 53/13, 200/13 e 1311/12; em 29/5/2013, procs. nºs. 84/13, 198/13, 30/13, e 
1398/12).

Ora, a doutrina ali expendida é inteiramente transponível para o presente caso (sendo, aliás, as 
alegações e contra -alegações exactamente iguais, variando apenas os montantes e os períodos da taxa 
 - no caso em apreço está em causa a taxa de promoção referente ao mês de Fevereiro de 2005, no 
montante de € 45.153,53) pelo que, tendo também em vista uma interpretação e aplicação uniformes 
do direito (nº 3 do art. 8º do CCivil), haverá, portanto, que aqui reiterar o que ali se julgou, no sentido 
da improcedência do recurso e da confirmação do julgado recorrido (de improcedência da impugnação 
judicial deduzida – ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE 
requerido pela recorrente), em adesão, como se disse, aos fundamentos constantes daquele aresto e que 
aqui, com a devida vénia, de seguida se transcrevem:

«4. Caracterização da taxa de promoção do vinho
Segundo o n.º 1 do artigo 17º da Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o Instituto do Vinho 
e da Vinha (IVV, IP.,) tinha por missão, “coordenar e controlar a organização institucional do sector 
vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política comunitária e pre-
parar as regras para a sua aplicação, bem como participa na coordenação e supervisão da promoção 
dos produtos vitivinícolas”.

Como se pode ler na Decisão da Comissão, de 20/7/2010 C (2010) 4891 final, nas suas funções 
de coordenação geral do sector vitivinícola, o IVV realiza dois tipos de actividades:

 - actividades que visam, principalmente os vinhos e produtos vínicos produzidos em Portugal, 
designadamente, as relativas à auditoria dos sistemas de controlo e certificação dos vinhos;

 - actividades destinadas, indistintamente, aos vinhos e produtos originários de Portugal e aos 
originários dos outros Estados -Membros e/ou países terceiros e comercializados em Portugal;

 - o IVV, I.P., presta igualmente determinados serviços a terceiros, nomeadamente: (i) organização 
e promoção das actividades de formação para os agentes económicos, organizações profissionais e 
interprofissionais do sector vitícola e funcionários do IVV; (ii) disponibilização aos agentes económicos 
do sector da capacidade de armazenagem das infra-estruturas do IVV; e (iii) prestação de serviços do 
Laboratório do IVV e formação do seu próprio pessoal e de outros operadores do sector vitivinícola 
(financiada em grande parte por programas de apoio comunitário) (Podemos dizer que estas são as 
suas atribuições essenciais desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de Setembro, e 
posteriores reestruturações pelos Decretos -Leis nºs. 102/93, de 2 de Abril; n.º 99/97, de 26 de Abril; 
n.º 47/2007, de 27 de Fevereiro e, finalmente, o n.º 66/2012, de 16 de Março, sendo para o efeito dotado 
de autonomia administrativa.).

Da referida Decisão resulta de igual modo que o apoio à promoção genérica do vinho e dos 
produtos vínicos foi atribuído desde 1997, por concurso, à Viniportugal, associação de natureza in-
terprofissional representativa do sector, que foi, desta forma, a beneficiária da totalidade do produto 
da taxa parafiscal destinada a esse fim.

A prestação dos mais diversos serviços ao sector vitivinícola e respectivos operadores levou 
o legislador a fixar que o financiamento do IVV, IP., seria garantido, em larga medida, através da 
receita proveniente do produto das taxas cobradas sobre os vinhos e os produtos vínicos (cfr., a título 
de exemplo, o art. 31º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 de Abril), que aprovou os res-
pectivos Estatutos.

Através do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho (Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, 
de 14 de Junho.), o legislador reformulou o sistema de taxas existente e procedeu à criação de uma 
única taxa incidente sobre os produtos vínicos, a cobrar pelo IVV, IP., que constituía a principal 
fonte de financiamento das acções de coordenação geral do sector (Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei 
n.º 137/95, de 14 de Junho.).
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De acordo com o estatuído no art. 1º, n.º 1, daquele diploma, “Os vinhos e produtos vínicos pro-
duzidos no território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam 
sujeitos à aplicação de uma taxa, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV), relativamente à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”. Mas como este decreto -lei não chegasse 
a ser regulamentado, o legislador, através do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, veio introduzir 
melhorias no regime da referida taxa de forma a adequar a matéria aos objectivos da política vitivi-
nícola nacional e comunitária (cfr. o respectivo preâmbulo).

Quanto ao âmbito da taxa de promoção do vinho, o art. 1º do diploma reproduziu o anterior 
preceito e, quanto aos sujeitos, resulta do art. 3º que a taxa de promoção é devida quer pelos agentes 
económicos quer pelos produtores, no caso previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 2º do Decreto -Lei 
n.º 119/97. Por sua vez, mantém -se, igualmente, no art. 11º, n.º 1, que a fixação do valor da taxa seria 
objecto de portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

No seguimento do mencionado decreto -lei, foram publicadas diversas portarias, sendo de salientar 
a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que serviu, no caso em apreço, à fixação do valor da 
taxa a pagar pela recorrente.

Com interesse para a decisão, importa ainda considerar que, segundo a Decisão da Comissão 
de 2010, o produto da taxa de promoção, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcio-
namento do IVV, I.P., destina -se, em primeiro lugar, ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do sector do vinho prestados por si e, em segundo lugar, às actividades de promoção do vinho 
e dos produtos vínicos.

No que respeita à actividade de promoção do vinho, verifica -se que uma parte da taxa é destinada 
a campanhas de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos, sem referência à sua origem, em 
Portugal e, outra parte, a campanhas de promoção do vinho e dos produtos vínicos portugueses no 
território dos outros Estados -Membros e de países terceiros. No período sobre que incidiu a decisão 
da Comissão de 2010, os custos das acções de formação organizadas pelo IVV, I.P., com excepção de 
uma formação de interesse geral «Sistemas de informação e Gestão Vitivinícola 2000», cujo custo total 
foi de 367,12 EUR, foram integralmente suportadas pelos programas do Fundo Social Europeu, pelo 
que nem os agentes económicos nem o IVV tiveram de contribuir para o seu financiamento.

É esta taxa que, segundo a recorrente, enferma de ilegalidade manifesta, decorrente da falta 
de notificação prévia à Comissão e respectiva execução antes da decisão final daquela entidade, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE)  - pontos D e 
L das Conclusões.

5. Da relevância das decisões da Comissão emitidas sobre a taxa de promoção
Segundo o estatuído no art. 108º do TFUE (ex art. 88º TCE) é da competência exclusiva da 

Comissão Europeia o exame permanente dos regimes de auxílios de Estado, em cooperação com os 
Estados -Membros, “com vista a impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado, como 
se conclui do Acórdão Lorenz” (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição das Ajudas de 
Estado concedidas em Violação do Direito Comunitário, Coimbra, 1994, pp. 58 ss.). Para tanto, é es-
tabelecido um sistema de controlo prévio dos auxílios novos, previsto no n.º 3 do mesmo preceito e no 
art. 2º do Regulamento do processo (Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 
1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93º do Tratado CE.), segundo o qual a Comissão 
deve ser informada, em devido tempo, dos projectos de auxílio, antes da sua execução.

“A fase preliminar do processo de controlo dos auxílios novos inicia -se, assim, com a notificação 
do projecto de auxílio, devendo os Estados (…) utilizar, para o efeito, formulários recomendados pela 
Comissão. A obrigação de notificar previamente os projectos de auxílio é uma obrigação incondicional 
dos Estados relativos a auxílios novos, incluindo a modificação dos existentes …” (Cfr. ANTÓNIO 
CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2003, p. 271.).

Os auxílios não notificados ou postos em execução antes de uma decisão da Comissão são objecto 
de um específico processo de controlo que se inicia com a recepção e análise de informações que a 
Comissão tenha recolhido oficiosamente ou através de denúncia de terceiros.

No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que não 
constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de serviços 
ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.
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Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º

A única acção de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 
367,12 EUR, não constitui um auxílio.

Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (Segundo o disposto no artigo 7, 
n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, «A Comissão pode 
acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível 
com o mercado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante 
designada «decisão condicional» (cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64)), 
isto é, desde que Portugal respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as 
quais implicavam o reembolso de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes 
dos outros Estados -Membros, entre 1997 e 31 de Dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de Dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 
(que procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 
mediante recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das 
sétima e nona condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.
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Em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2º que se considera que os auxílios não 
preenchem todos os critérios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107º do TFUE, pelo que estão isentos da 
obrigação de notificação prevista no n.º 3 do artigo 108º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, 
os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três exercícios financeiros por empresa 
beneficiária), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado aos 
auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação (…)” 
(Carta de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O art. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente no-

tificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não 
pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma 
decisão final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (Ver também o disposto no artigo 3º, do 
Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999.).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito directo na 
esfera jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previa-
mente à Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a 
toda a ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, 
Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, “O Papel dos Tribunais Nacionais 
na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da última 
frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de 
Sousa Franco, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA 
DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., p. 56.).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de Novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os actos praticados durante o período da proibição 
contida no art. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os actos inválidos»” (Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.).

E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acórdão de 1973 (Cfr. ANTÓNIO 
CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.), competência para exigir o reembolso dos auxílios atri-
buídos em violação do Direito Comunitário, com vista a restabelecer o satus quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (Cfr. JOÃO 
NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no art. 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final 
da Comissão (Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Novembro de 1990, Processo C -354/90.). 
Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição de auxílios 
atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro 
de 2008, proc. C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição 
de auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe -lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstân-
cias excepcionais.». (Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects 
institutionnels du droit des aides d’Etat», EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber 
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Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law International, pp. 43 -64, em especial, 
pp. 55 -56.)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos au-
xílios suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, 
como vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de 
promoção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro 
lado, coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da auto -liquidação em 
causa (relativa a Setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 
2004 dar início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no 
artigo 6º do regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação 
da obrigação de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de 
tal invalidade em conformidade com o seu direito nacional (Cfr. Conclusões do Advogado Geral 
L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui jurisprudência assente do 
TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas de 
Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respectivo direito nacional, o que engloba o 
regime do procedimento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo 
aplicável, sendo que as regras aplicáveis ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser 
as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou análogos meramente internos. Para 
maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A revogação de 
actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a 
dois tempos?, Revista do Ministério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, pp. 33 ss.), sendo 
que na nossa ordem jurídica este Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (Segundo 
o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de 
uma norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias 
previstas nos arts. 281 e 282º da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade 
dos regulamentos obedece aos pressupostos plasmados no art. 73º do CPTA.), no caso concreto, por 
ilegalidade formal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que 
implicaria que a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distin-
guir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas acções de promoção 
e publicidade dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respectivo 
financiamento, através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente 
da taxa cobrada aos operadores do sector vitivinícola e afecta, no essencial, ao financiamento da 
actividade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto-liquidação, no 
valor de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Setembro de 2007, 
com fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (Segundo 
o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os 
produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de pro-
moção, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) 
relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, n.º 1, dispõe -se que “São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de 
aposição dos selos ….”.), e a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, 
significa que a obrigação de notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o 
procedimento legislativo que culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE 
ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de Março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 



4029

a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do art. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de Novembro de 1991 (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, 
A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do Advogado -Geral Darmon, no 
Acórdão do TJ de 20 de Setembro de 1990, proc C -5/89.).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis 
e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes 
de recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para 
que possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada 
por meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja selectiva, distorça ou 
ameace distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio entre os EM” (Cfr. 
JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina 
Coimbra, 2012, p. 520.).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (Cfr., entre 
outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. 
cit., p. 714.), onde se incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas 
públicas, seja na forma de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de 
receitas (isenções fiscais, dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afectação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a acções 
de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (art.11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto 
de não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, 
como vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência 
do TJ. Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo 
objectivo essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma 
não implica, à partida, um auxílio concedido directa ou indirectamente através de recursos do Estado 
e, por outro lado, serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos 
auxílios de Estado (Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de 
Julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, 
a Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das 
actividades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação 
geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, 
não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da Repú-
blica Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, 
de 15 de Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.
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Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam 
ou não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, 
“um grau suficiente de probabilidade” (Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.) de 
tal medida envolver auxílios estatais (Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 
de Setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA 
DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38.), em termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do 
procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ile-
galidade da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o 
respectivo procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do art. 88º do TCE (ponto L 
das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da auto -liquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside 
na particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor 
de ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas 
pelas vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou 
de Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifesta-
mente desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida.
Em face de tudo o que vai exposto, não havendo dúvidas quanto à não verificação da obrigação 

de comunicação prévia, fica consequentemente prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade.»
3.3. Acolhendo -se, pois, como supra se referiu, esta fundamentação constante do acórdão desta 

Secção do STA, de 23/4/2013, proc. n.º 29/13, a qual, com as adaptações pertinentes (nomeadamente 
quanto ao montante e período da taxa questionada) é inteiramente transponível para os presentes autos, 
tem de concluir -se que o recurso não merece provimento.

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

Lisboa, 9 de Outubro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Valente 
Torrão. 
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 Acórdão de 16 de Outubro de 2013.

Assunto:

Taxa devida por uso privativo de parcela do domínio público hídrico. Proporcionali-
dade. Regime geral de taxas.

Assunto:

 I — Tendo a recorrente obtido por arrematação em hasta pública o uso privativo de 
uma parcela do domínio público hídrico para construção de uma marina, sendo 
a taxa devida pelo respetivo uso a por si oferecida acrescida da actualização 
já prevista nas condições gerais de arrematação, e sendo tal taxa calculada de 
acordo com esses critérios, não colhe o argumento da sua inconstitucionalidade 
por desproporção entre os custos suportados pela concedente o os benefícios 
obtidos pela concessionária.

 II — Aliás, em bom rigor, esta situação aproxima -se até de «um preço» estabelecido por 
comum acordo entre as partes, sabendo cada uma delas, à partida, as respectivas 
consequências durante a vigência do contrato, pelo que é descabido fazer aqui 
apelo à violação do princípio constitucional da proporcionalidade.

 III — Tendo aquela arrematação sido realizada em 1992, nenhuma relevância para o 
caso apresenta a revisão constitucional de 1997 que alargou ao «regime geral 
de taxas» a reserva da Assembleia da República, já que a Lei n.º 53 -E/2006, de 
29 de dezembro, de acordo com o seu artigo 1.º, apenas regula as relações jurídico-
-tributárias geradoras da obrigação de pagamento de taxas às autarquias locais, 
o que não é o caso dos autos.

Processo n.º 455/13 -30.
Recorrente: A………………., SA.
Recorrido: Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, IP.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I  - “A……………., S.A”, com os demais sinais dos autos, vem recorrer da decisão do Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto, que julgou improcedente a oposição judicial por si deduzida contra o 
processo de execução fiscal n.º 1783200901007645, que lhe foi instaurado pelo serviço de finanças de 
Gondomar 1 para pagamento de taxas resultantes de um contrato de “Concessão da Marina de Angra 
do Douro” no valor de € 1.193.688,15 referente aos anos de 2001 a 2008, apresentando, para o efeito, 
alegações nas quais conclui:

Iª) A taxa em causa é desproporcional atenta a ratio entre o seu preço  - mais de 100 mil euros 
anuais  - e o valor intrínseco do espelho de água concessionado, a custo zero para a concedente;

IIª) A violação do princípio da proporcionalidade torna a referida taxa num imposto, uma vez estar 
quebrada a correspectividade equilibrada e justa entre concedente e concessionária;

IIIª) O acima concluído está dado por integralmente reproduzido na matéria de facto tida por 
provada e corresponde ao teor dos documentos de fls. 46 e segts. e 64 e segts. dos autos, além de que 
estes e o seu conteúdo, não foram impugnados;

IVª) Enquanto imposto, a presente denominada taxa é ilegal e inconstitucional, quer de conteúdo 
ou substância, quer quanto à sua génese orgânica;

Vª) A revisão Constitucional de 1997, através da Lei Constitucional 1/97, de 20 de setembro, 
alargou ao “regime geral das taxas”, a reserva relativa de competência da Assembleia da República, 
excecionada pela autorização legislativa do governo;

VIª) O disposto no n.º 2 do artigo 4º da lei geral tributária não é o “regime geral das taxas” e, nos 
limites, não preenche o “regime geral” desta taxa em concreto;

VIIª) Este entendimento, consagrado na sentença sob recurso, não é aceitável, é infundado e a 
recorrente rejeita -o de todo: a sê -lo, as taxas municipais teriam 2 (dois) “regimes gerais de taxas”, o da 
Lei 53 -E/2006, de 29 de dezembro e a lei geral tributária, o que é absurdo;

VIIIª) A taxa em causa foi criada pelo DL. 468/71, de 5 de novembro, anterior ao regime cons-
titucional criado pela Constituição de 1976 e viola expressamente o principio “no taxation without 
representation”, que a revisão constitucional de 1997 consagrou ao estabelecer o disposto na alínea i) 
do n.º 1 do art. 165º, da Constituição;

IXª) Que se aplica inquestionavelmente aos tributos denominados taxa, e à situação presente;
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Consequentemente,
Xª) A taxa em causa, para além de violar o principio da proporcionalidade que a torna um imposto 

e assim ilegal e inconstitucional, não tem regime geral definido por norma estatuída no respeito do 
principio “no taxation without representation”, plasmado na alínea i) do n.º 1 do artº. 165º da Cons-
tituição, que frontalmente desrespeita e viola, e por isso é ilegal e inconstitucional, o que deverá ser 
conhecido e declarado como tal.

Nestes termos, deve o presente recurso ser considerado provado e, em conformidade, julgado 
procedente e assim declarado nos termos peticionados e com todas as consequências legais.

Só assim se decidindo será feita justiça.
II. A Fazenda Pública não apresentou as contra alegações.
III. O MP emitiu parecer que consta a fls. 268/269 dos autos, no qual sufraga o discurso jurídico 

da sentença devendo a mesma ser confirmada.
IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V. Com interesse para a decisão, foram dados como provados na decisão recorrida os seguintes factos:
a) Em 19.03.2009, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 1783200901007645 contra 

“A………………., SA”, pelo Serviço de Finanças de Gondomar 1, para pagamento de taxas dos anos 
de 2001 a 2008, inclusive, resultantes de um contrato de “Concessão da Marina de Angra do Douro” 
no valor de 1.193.688.17 euros  - cfr. folhas 61, 63 dos autos;

b) Em 1992, a agora oponente arrematou, por hasta pública, a concessão do uso privativo de uma 
parcela do domínio público hídrico localizada na “Lagoa da Lixa”, freguesia de Covelo, concelho de 
Gondomar, pelo prazo de 20 anos  - cfr. folhas 35 dos autos onde constam as Condições Gerais de Ar-
rematação e que aqui se dão por inteiramente reproduzidas, para todos os efeitos legais;

c) O auto de arrematação foi homologado em 14.02.1992, pela entidade competente;
d) Em 20.04.1992, foi emitido o consequente Alvará de Concessão pelo Subdiretor Geral da Direção 

Geral dos Recursos Naturais, integrada no Ministério do Ambiente e Recursos Naturais  - cfr. folhas 41 
e segs. dos autos e que aqui se dá por inteiramente reproduzidas para todos os efeitos legais;

e) Fixou -se no Alvará de Concessão, ponto 3, que “taxa anual devida pelo uso privativo é de doze 
milhões e cinquenta mil escudos, conforme o oferecido pelo arrematante concessionário, actualizável 
nos termos do número 5 das Condições Gerais de Arrematação”;

f) Fixou -se ainda no Alvará de Concessão, ponto 5, que “concessão fica subordinada às cláusulas 
constantes das Condições Gerais de Arrematação, da hasta pública acima identificada, às disposições 
legais aplicáveis bem como às condições que vierem a ser impostas aquando da aprovação do projeto 
de construção da marina”.

g) De acordo com o ínsito na cláusula 12 das Condições Gerais de Arrematação refere que “A 
concessão do uso privativo, enquanto se mantiver, confere ao seu titular o direito de utilização exclusiva 
para a construção e exploração de uma marina com a capacidade prevista para 120 embarcações de 
recreio, sendo este número ajustado em função do arrematante nos termos e para os efeitos do Decreto-
-Lei 186/90 de 6 de junho”.

h) Foi a oponente notificada, pelo ofício 6461 de 19.09.2000, que a taxa relativa ao alvará de 
concessão de utilização do ano de 1999 foi de 100%, de acordo com o escalonamento de pagamentos 
referidos no Decreto -Lei n.º 47/99 (artº 24º)  - cfr. ofício de folhas 44, que aqui se dá por inteiramente 
reproduzido para todos os efeitos legais;

i) Por ofício datado de 28.02.2001, foi a oponente notificada da transferência da Marina de Angra 
do Douro para a jurisdição do Instituto de Navegabilidade do Douro a 1 de janeiro de 2001  - cfr. folhas 
162 dos autos;

j) Em 08.05.2006, foi formulado junto do IPTM  - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, 
requerimento, por banda da oponente, em que, entre outros, solicitava “a redução da taxa de concessão 
liquidada e em dívida para um valor não superior a 25% do total vencido”  - cfr. folhas 46 e segs, que 
aqui se dá por inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais;

k) Em 2008, a agora oponente requereu junto do IPTM a redução da taxa de concessão liquidada 
e em dívida da “Marina de Angra do Douro” para um valor não superior a 20%  - cfr. ofício de folhas 
64 dos autos;

l) Em 12.01.2009, a agora oponente foi notificada, pelo IPTM  - Instituto Portuário e dos Transportes 
Marítimos, do indeferimento do requerido na alínea anterior e para, «(...) no prazo 10 dias procederem 
ao pagamento da divida vencida para com este Organismo, no valor de 790 744,79 euros à qual será 
acrescida a importância referente aos juros de mora, à taxa legal. Findo aquele prazo, o processo será 
remetido à Repartição de «Finanças competente para, nos termos do n.º 1 do artº. 155º do Código de 
Procedimento e de Processo tributário, ser desencadeada a respetiva execução fiscal. (…)” - cfr folhas 
64 e aviso de receção de folhas 67 dos autos;

m) De acordo com a certidão de dívida, que faz folhas 63 dos autos, os juros de mora cifravam -se, 
à data de 10.02.2009, em 402 943,38 euros;
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n) A oponente foi citada pessoalmente no processo executivo, identificado na alínea a), em 
23.03.2009  - cfr. folhas 69 dos autos;

o) A presente Oposição foi deduzida em 29.05.2009.
VI. De acordo com as conclusões das alegações, a recorrente suscita duas questões relativamente 

às taxas que constituem a dívida exequenda:
a) Violação do princípio da proporcionalidade por estar quebrada a correspetividade equilibrada 

e justa entre concedente e concessionária;
b) Violação do principio “no taxation without representation” plasmado na alínea 1) do n.º 1 do 

artº 165º da Constituição.
Sobre a primeira questão a sentença recorrida decidiu, em resumo, o seguinte:
O tributo em causa nos autos visa a contrapartida pelo uso concreto de uso de instalações públi-

cas e de controlo da organização fiscalização e supervisão na movimentação do tráfego marítimo na 
marina. Assim, está aqui presente o caráter sinalagmático que constitui a principal característica das 
taxas e que as distingue do imposto.

Quanto à 2ª questão a sentença entendeu que as taxas em causa podiam continuar a ser aplicadas, 
apesar de anteriores à revisão constitucional de 1997, e por força do artº 4º, n.º 2 da LGT, por ter havido 
utilização de um bem do domínio público. Por outro lado, a taxa está prevista nos artºs 18º e 24º do 
DL n.º 468/71, de 5 de novembro.

Do mesmo entendimento comunga o MºPº que, no seu parecer de fls. 268, conclui que o carác-
ter sinalagmático da taxa resulta da concessão do uso privativo de uma parcela do domínio público 
hídrico, nos termos do alvará de concessão, destinado à construção e exploração de uma marina de 
embarcações de recreio e do exercício pelo IP (IPTM, IP), do controlo da organização, fiscalização e 
supervisão do tráfego marítimo na marina. Por outro lado, a recorrente não provou que o valor da taxa 
é manifestamente excessivo em relação ao custo do serviço a prestar pelo IPTM, IP, nem o manifesto 
desequilíbrio da equação económica estabelecida entre o montante da taxa paga e o valor benefício 
que retira do uso privativo da parcela do domínio público hídrico que lhe foi concedido nos termos do 
alvará de concessão.

VII. Conforme resulta do probatório supra, foi a agora oponente que em 1992 arrematou, por 
hasta pública, a concessão do uso privativo de uma parcela do domínio público hídrico localizada na 
“Lagoa da Lixa”, freguesia de Covelo, concelho de Gondomar, pelo prazo de 20 anos (alínea a) do 
probatório).

O auto de arrematação foi homologado em 14.02.1992, pela entidade competente e em 20.04.1992, 
foi emitido o consequente Alvará de Concessão pelo Subdiretor Geral da Direção Geral dos Recursos 
Naturais, integrada no Ministério do Ambiente e Recursos Naturais (alíneas c) e d) do probatório).

Fixou -se no Alvará de Concessão, ponto 3, que a “taxa anual devida pelo uso privativo é de doze 
milhões e cinquenta mil escudos, conforme o oferecido pelo arrematante concessionário, actualizável 
nos termos do número 5 das Condições Gerias de Arrematação” e no ponto 5, que “concessão fica 
subordinada às cláusulas constantes das Condições Gerais de Arrematação, da hasta pública acima 
identificada, às disposições legais aplicáveis bem como às condições que vierem a ser impostas aquando 
da aprovação do projeto de construção da marina”(alíneas e) e f) do probatório)

Finalmente, de acordo com a cláusula 12 das Condições Gerais de Arrematação “A concessão 
do uso privativo, enquanto se mantiver, confere ao seu titular o direito de utilização exclusiva para a 
construção e exploração de uma marina com a capacidade prevista para 120 embarcações de recreio, 
sendo este número ajustado em função do arrematante nos termos e para os efeitos do Decreto -Lei 
186/90 de 6 de junho”.

Ora, por aqui se vê, desde logo, que está em causa o uso privativo de uma parcela de domínio 
público hídrico. E por esse uso previa o DL n.º 468/71, de 5 de novembro o pagamento de uma taxa.

Com efeito, aquele diploma estabelecia, nomeadamente, o seguinte:
“Os leitos das águas do mar, correntes de água, lagos e lagoas, bem como as respetivas margens e 

zonas adjacentes, ficam sujeitos ao preceituado no presente diploma em tudo quanto não seja regulado 
por leis especiais ou convenções internacionais” (artº 1º)

“1. Consideram -se do domínio público do Estado os leitos e margens das águas do mar e de 
quaisquer águas navegáveis ou flutuáveis, sempre que tais leitos e margens lhe pertençam, e bem 
assim os leitos e margens das águas não navegáveis nem flutuáveis que atravessem terrenos públicos 
do Estado” (artº 5º, n.º 1).

“1. O direito de uso privativo de qualquer parcela dominial só pode ser atribuído mediante licença 
ou concessão.

2. Serão objeto de contrato administrativo de concessão os usos privativos que exijam a realização 
de investimentos em instalações fixas e indesmontáveis e sejam consideradas de utilidade pública; serão 
objeto de licença, outorgada a título precário, todos os restantes usos privativos (artº 8º).
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“1. Pelo uso privativo de terrenos dominiais é devida uma taxa, a pagar anualmente, salvo esti-
pulação em contrário, calculada de harmonia com as tarifas aprovadas ou, na falta delas, conforme o 
que em cada caso for fixado pela entidade competente.” (artº 24º).

Posteriormente, o Decreto -Lei n.º 46/94, de 22 de fevereiro veio rever, atualizar e unificar o regime 
jurídico da utilização do domínio hídrico, sob jurisdição do Instituto da Água.

Por sua vez, o DL n.º 47/94 da mesma data, veio estabelecer o regime económico e financeiro da 
utilização do domínio público hídrico, sob jurisdição do Instituto da Água, nele se consignando, para 
além do mais, o seguinte:

“O presente diploma estabelece o regime económico e financeiro da utilização do domínio público 
hídrico, sob jurisdição do Instituto da Água (INAG). (artº 1º)

“1  - A utilização do domínio público hídrico, nos termos do Decreto -Lei n.º 46/94, qualquer que 
seja a natureza e personalidade jurídica do utilizador, está sujeita ao pagamento de uma taxa, denomi-
nada «taxa de utilização», destinada à proteção e melhoria daquele domínio. (artº 2º)

“1  - A taxa de utilização de ocupação de terrenos ou planos de água é calculada de acordo com 
a seguinte fórmula:

T = O × K3

em que:

T = valor da taxa, em escudos;
O = área do terreno ou plano de água;
K3 = 0,05 x p, em que:
K3 = valor de cada metro quadrado de terreno ou plano de água, em escudos;
p = valor médio de cada metro quadrado de terreno na área contígua à área ocupada.

2  - A área do terreno ou plano de água (O) é igual aos metros quadrados da superfície do terreno 
ou plano de água efetivamente ocupados para uso privativo do titular da licença ou concessão (artº 7º).

“5  - A taxa de utilização relativa aos anos de 1995, 1996, 1997 e 1998 é cobrada em, respetivamente, 
20%, 40%, 60% e 80% do montante liquidado em cada um dos referidos anos” (artº 24º, n.º 5)

Resulta com clareza do probatório que a recorrente sabia perfeitamente, pelo menos desde a con-
cessão do alvará, que o uso privativo de tal parcela estava sujeito a pagamento e qual o seu montante, 
o qual constava do alvará de concessão (v. alíneas e) e f) do probatório).

Conforme bem refere o recorrido a fls. 134, foi a recorrente que se apresentou na hasta pública a 
oferecer o melhor preço e, por isso, lhe foi adjudicada a concessão. E a recorrente sabia, porque cons-
tava já do DL n.º 468/71 acima parcialmente transcrito, que teria de pagar uma taxa pela utilização de 
uma parcela do domínio público hídrico (artº 24º).

Portanto, o caráter sinalagmático está desde logo evidente, já que como é sabido, o uso privativo 
do domínio público não é (em princípio) gratuito e, no caso dos autos, a recorrente arrematou a res-
petiva concessão.

Relativamente à desproporção entre o custo para a concedente e o resultado obtido pela recor-
rente concessionária, como bem referiu o MºPº a recorrente não demonstrou que o valor da taxa fosse 
manifestamente excessivo em relação ao custo da contrapartida a prestar pelo IPTM, IP. E, na verdade, 
nada resulta provado no probatório sobre esta matéria.

De qualquer forma, como se referiu na sentença recorrida e é entendimento corrente do Tribunal 
Constitucional, não se exige que na taxa exista uma equivalência rigorosa entre custo e benefício do 
serviço prestado (Neste sentido, entre outros, v. o Ac. Do TC n.º 365/2003, de 14.07.2003 – Processo 
n.º 241/02).

De todo o modo ainda, parece -nos que esta questão nem é de colocar nos presentes autos, pelas 
razões que se adiantarão.

Na verdade, resulta provado nos autos que a recorrente se apresentou na hasta pública referida 
na alínea b) do probatório, tendo arrematado por 12.000.050$00 a concessão do uso privativo de uma 
parcela do domínio público hídrico localizada na “Lagoa da Lixa”, freguesia de Covelo, concelho de 
Gondomar, pelo prazo de 20 anos.

E ficou fixado no Alvará de Concessão que este valor seria atualizável nos termos do n.º 5 das 
Condições Gerais de Arrematação, ou seja que o valor da taxa seria atualizada anualmente de acordo 
com o coeficiente resultante da variação de preços ao consumidor, correspondente aos últimos 12 meses 
para os quais existam valores disponíveis determinados pelo Instituto Nacional de Estatística.

Ora, conforme resulta de fls. 44 (v. alínea b) do probatórios supra), o valor apurado relativamente 
ao ano de 1999 está fundamentado de acordo com as cláusulas acima referidas. E nem sequer a recor-
rente contesta que os valores apurados relativamente aos anos de 2001 a 2008 (os que estão em causa 
nos autos) tenham sido calculados de modo diferente.

Deste modo, apesar da denominação de “taxa”, estamos até mais perante um “preço” acordado 
entre duas entidades, sendo que logo foi prevista a atualização para anos futuros.



4035

Portanto, não estamos perante um valor coativamente imposto à recorrente, nem perante atuali-
zação de todo desproporcionada e imprevista.

Assim sendo, improcedem as conclusões 1ª a 4ª.
VIII. Relativamente à outra questão, cumpre dizer  - repetindo -se o que já acima se afirmou  - que 

a taxa resulta da concessão do uso privativo de uma parcela do domínio público hídrico que a recor-
rente arrematou.

Ora, pelo facto de a concessão ter ocorrido antes da revisão constitucional de 1997, isso não a 
invalida, sendo certo que a taxa estava prevista no DL n.º 468/71 e se manteve no DL n.º 47/97 acima 
referido, onde se refere expressamente:

“1  - Estão sujeitos à taxa de utilização os titulares de licenças ou concessões de utilização do 
domínio público hídrico.

2  - A taxa de utilização é a contraprestação devida pelo uso privativo dos bens do domínio público 
hídrico”.

Estamos aqui, portanto, perante norma semelhante à do artº 4º n.º 2 da LGT que estabelece que 
“As taxas assentam na prestação concreta de um serviço público, na utilização de um bem do domínio 
público ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares”.

Em face do que ficou dito, não se compreende muito bem o apelo que a recorrente faz ao artº 165º, 
n.º 1, alínea i) da CRP, até porque, como acima se referiu, o valor da taxa é o por si oferecido na arre-
matação e a atualização estava também prevista no n.º 5 das Condições Gerais de Arrematação.

Na verdade, o que esta norma estabelece é a competência exclusiva da Assembleia da República 
para fixar o regime geral de taxas.

Mas, como resulta com clareza do artº 1º da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, esta lei apenas 
regula as relações jurídico -tributárias geradoras da obrigação de pagamento de taxas às autarquias locais.

Ora, não estando em causa taxas autárquicas, este diploma nenhuma relevância tem para o caso 
dos autos, até porque nem estamos perante a fixação de regime geral de taxas, mas apenas perante taxa 
aplicável no caso concreto do domínio público hídrico.

A proceder a tese da recorrente, teríamos que esta estaria a fazer uso gratuito de uma parcela do 
domínio público hídrico, quando antes ela própria arrematou a concessão e se dispôs a pagar a taxa 
correspondente.

Pelo que ficou dito, improcedem também as conclusões VIª) a Xª).
IX. Nestes termos e pelo exposto nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão 

recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 16 de outubro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 16 de Outubro de 2013.

Assunto:

IVA. Cessação de actividade. Representante fiscal. Notificação.

Sumário:

 I  — A figura do representante fiscal de uma sociedade que declarou cessar actividade 
para efeitos de IVA não é despida de conteúdo, assumindo, antes, assinalável 
relevo nas relações que se estabelecem entre o sujeito passivo e a Administração 
Tributária, competindo -lhe funções bem definidas, como sejam as de receber as 
notificações que àquele digam respeito.

 II — Independentemente de se apurar se existia ou não a obrigação legal de nomear 
representante fiscal aquando da cessação de actividade para efeitos de IVA, 
verificando -se essa nomeação, e a partir dela, o representante fiscal passa a figurar 
como interlocutor da representada junto da Administração Fiscal nas questões ine-
rentes ao IVA, ainda que a representada mantenha a sua personalidade tributária.

 III — E se, em tese geral, é fora de dúvida que os actos praticados pelo representante 
em nome do representado, dentro dos limites em que se conforma a representação, 
produzem os seus efeitos na esfera jurídica do representado, é também inques-
tionável que o mesmo princípio vigora na específica área dos tributos, como 
expressamente se prevê no artigo 16.º, n.º 1, da LGT.
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 IV — A notificação de liquidação adicional de IVA produz todos os seus efeitos na esfera 
jurídica da sociedade representada na data em que foi recepcionada pelo represen-
tante fiscal, nomeado em decorrência da cessação de actividade da representada 
para efeitos de IVA.

Processo n.º 880/13 -30.
Recorrente: A…………………, L.da

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

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

1. A……………….., LDA., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença proferida pelo 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja que julgou improcedente a oposição que deduziu à execução 
fiscal contra si instaurada no Serviço de Finanças de Mora por dívidas de IVA dos anos de 2004 e 2005, 
e respectivos juros, no montante total de € 164.602,96.

1.1. Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
A) A razão de ser do n.º 4 do artigo 19º da LGT consiste em permitir que a Autoridade Tributária 

tenha sempre um destinatário das notificações quando as pessoas singulares se ausentem do território 
nacional por período superior a seis meses e ou quando as pessoas colectivas cessem a sua actividade, 
ou seja, se dissolvam e cancelem a sua matrícula.

B) Apenas nas situações descritas na conclusão antecedente se justifica e se impõe que seja no-
meado um representante para efeitos tributários.

C) No caso de cessação de uma pessoa colectiva em sede de IVA, e tendo em conta que esta man-
tém a personalidade tributária, a forma das suas notificações é de acordo com as regras do artigo 41º 
do CPPT.

D) A douta sentença recorrida incorreu em errado julgamento da matéria de direito, mais concre-
tamente do n.º 4 do artigo 19º da LGT.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e em consequência ser revogada 
a douta decisão recorrida, ordenando -se o arquivamento da execução.

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

de que o recurso não deve obter provimento, devendo ser confirmada a sentença recorrida, argumen-
tando do seguinte modo:

«1. As pessoas colectivas que cessem a actividade devem designar um representante com resi-
dência em território nacional para efeitos tributários, entre os quais se incluem o conhecimento de 
quaisquer actos em matéria tributária que afectem os direitos e ingresses legítimos dos contribuintes 
(art. 19º n.º 5, último segmento LGT; art.36º n.º 1 CPPT)

Esta específica solução normativa prevalece sobre o regime geral da notificação das pessoas 
colectivas e sociedades, cuja aplicação pressupõe a sua actividade e o exercício de funções pelos 
administradores ou gerentes na data da notificação (art.41º nºs 1 e 2 CPPT).

Reconhecendo esta distinção de situações o legislador estabeleceu igualmente um regime espe-
cífico de notificação das pessoas colectivas e sociedades em fase de liquidação ou insolvência, que 
serão notificadas na pessoa do liquidatário (art.41º nº3 CPPT).

2. No caso concreto a notificação das liquidações exequendas de IVA à sociedade executada é 
válida e eficaz, em consequência:

 - da cessação da actividade da sociedade em 31 dezembro 2007;
 - da designação como representante fiscal da sociedade após cessação da actividade de B……………, 

em cuja pessoa a notificação foi efectuada em 22 dezembro 2008, ainda no decurso do prazo de ca-
ducidade da liquidação (facto não questionado pela recorrente).».

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida julgaram -se como provados os seguintes factos:
1. A sociedade executada foi constituída em 1995 pelos sócios B………….., C……………, Ld.ª 

e D………..., sendo a quota do primeiro maioritário em relação aos demais.
2. Em 15/05/2008 foi registada a venda das quotas pelos primeiros sócios a E………….
3. A sociedade esteve enquadrada para efeitos de IRC no regime geral de tributação de 01/01/2003 

a 31/12/2005 e de 01/01/2007 a 31/12/2009.
4. Para efeitos de IVA encontrava -se inscrita no regime normal mensal, tendo cessado a sua acti-

vidade por comunicação electrónica de 28/01/2008, ficando como representante da cessação designado 
B……………….. com domicílio fiscal em …………, Caldas da Rainha.

5. A sociedade tinha a sua sede estatutária em Arraiolos mas em 12/08/2008 alterou -a para Rua 
……………. n.º …………, Mora.
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6. Desde a sua constituição até 10/07/2008 manteve -se como gerente da sociedade B……………., 
que nesta data renunciou.

7. Após 14/07/2008 ficou designado como gerente da sociedade E………………
8. A sociedade comercial executada foi alvo de inspecção tributária que teve início em 05/06/2008 

e conclusão em 10/10/2008.
9. O âmbito de tal inspecção foi os anos de 2004 e 2005 e os Impostos IRC, IVA e Imposto de Selo.
10. Das conclusões da acção de inspecção resultou para efeitos de IRC uma correcção ao resultado 

tributável no ano de 2004 de 412.652,07 euros e no ano de 2005 de 9.536,80 euros. Quanto a IVA em 
falta e decorrente de tais correcções de natureza técnica totaliza 141.333,42 euros. Relativamente a 
Imposto de Selo verifica -se faltar 428,07 euros.

11. O relatório da inspecção foi notificado à sociedade executada em 17/11/2008 com referência à 
sua sede estatutária, alterada no decurso desse ano para Rua ………….. n.º …………., em Mora e em 
14/11/2008 para o domicílio fiscal do seu gerente E…………….. sito em Rua …………., n.º …………., 
………….., Benedita.

12. Na sequência da inspecção e conclusões extraídas foram elaboradas as liquidações adicionais 
de IVA, as quais foram endereçadas primeiramente para o domicílio fiscal do gerente E…………., sito 
em Benedita, em 17/12/2008, via notificação com registo.

13. Não tendo sido conseguida a entrega das notificações foram as liquidações enviadas, por via 
postal registada, para o domicílio de B……….., sito em Caldas da Rainha, na qualidade de representante 
da cessação em IVA, logrando ter sido entregues em 22/12/2008.

14. Assim discriminadas se encontram as notas de liquidação / cobrança de IVA e respectivo registo:
 - 08102100026100835175508 — RY930672870PT
 - 08102100026600835175609 — RY930742289PT
 - 08102100026400835175708 — RY930673739PT
 - 08102100026000835175808 — RY930674544PT
 - 08102100026500835175909 — RY930743885PT
 - 08102100026500835176008 — RY930679467PT
 - 08102100026000835176109 — RY93074861 3PT
 - 08102100026800835176208 — RY930680289PT
 - 08102100026200835176309 — RY930749375PT
 - 08102100026000835176408 — RY930681 1O3PT
 -08102100026500835176509 — RY930750135PT
 - 08102100026300835176608 — RY930686180PT
 - 08102100026800835176709 — RY930754959PT
 - 08102100026600835176808 — RY930686975PT
 - 08102100026000835176909 — RY930755693PT
 - 08102100026000835177008 — RY930687826PT
 - 08120100026500835177109 — RY930756495PT
 - 08102100026300835177208 — RY930694570PT
 - 08102100026800835177309 — RY930763068PT
 - 08102100026600835177408 — RY93071 1 539PT
 - 08102100026000835177509 — RY930779006PT.
15. O prazo para pagamento voluntário do imposto apurado era até 28/02/2009 pelo que, não 

tendo sido efectuado, foram extraídas as certidões de dívida respectivas e em 24/03/2009 foi instau-
rado o processo de execução fiscal n.º 0930200901000446 para cobrança coerciva do IVA em falta e 
respectivos juros, o que perfazia à data o valor total de 164.602,96 euros.

16. Em 06/04/2009 foi remetida citação por via registada com aviso de recepção para a sociedade 
executada com referência à morada ………….., Caldas da Rainha, a qual foi recebida em 13/05/2009 
por aviso de recepção assinado por E…………

17. Em 20/05/2009 a sociedade deu entrada a petição inicial para efeitos de oposição à execução 
fiscal instaurada.

3. Vem o presente recurso interposto da sentença que julgou improcedente a oposição que a ora 
Recorrente A…………………….., LDA, deduziu contra a execução fiscal n.º 0930200901000446, que 
lhe foi instaurada por dívidas de IVA referente aos anos de 2004 e 2005, e respectivos juros, oposição 
que teve por fundamento a falta de notificação das liquidações em causa no prazo de caducidade.

A sentença recorrida julgou a oposição improcedente, por considerar que não se verificava a 
invocada falta de notificação, enunciando, para o efeito, a seguinte argumentação:

«Resulta da factualidade demonstrada que no dia 22 de Dezembro de 2008 foram recebidas no 
domicílio fiscal de B……….., sito em ……………., Caldas da Rainha, as liquidações adicionais de IVA 
cuja cobrança se encontra na execução, sendo que as mesmas foram para essa morada remetidas por 
via postal registada. Por seu turno a autora insiste que a sua sede se localiza na Rua do …………… 
n.º …………. em Mora, como aliás comunicou à Administração Tributária em 12 de Agosto de 2008, 
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facto que resulta assente. Persiste com o seu fundamento, alegando que, nos termos das disposições 
aplicáveis, as liquidações deviam ter sido remetidas para notificação, em termos válidos, para o seu 
domicílio fiscal, pois para tais efeitos o transmitiu. A Fazenda Pública mantém que a notificação foi 
efectuada e em termos regulares na pessoa e no domicílio fiscal daquele que ficou a figurar como 
representante da sociedade aquando da cessação da actividade para efeitos de IVA, imposto em causa 
nos autos de execução fiscal. Para tal, invoca a indicação expressa de representante da sociedade na 
declaração de cessação de actividade para efeitos de IVA e domicílio indicado e o preceituado nos 
arts. 19º, nº4 da LGT e 41º do CPPT.(…)

Apreciando a aplicação destes normativos à factualidade assente temos que concluir que tratando-
-se de IVA liquidado adicionalmente — na sequência de acção inspectiva que teve lugar em 2008 — 
obriga à liquidação formal e a cargo da Administração Tributária, ao invés do normal procedimento 
de auto -liquidação. Desse modo, necessária se torna a comunicação ao contribuinte do imposto a 
pagar. Partindo deste pressuposto, temos também que salientar que se tratou de diversas liquidações 
respeitantes a meses diversos dos anos de 2004 e 2005 e respectivos juros.

Conforme já derivava da matéria assente, dúvidas inexistem de que as liquidações de IVA que 
fundamentam a oposição fiscal foram todas elas notificadas validamente em 22/12/2008 para o domi-
cílio ………….., Caldas da Rainha.

Ora, como anteriormente ficou expresso, a caducidade do direito a liquidar ocorreria para o 
imposto relativo a 2004 em 01/01/2009 e quanto ao de 2005 em 01/01/2010. Todavia, a questão ainda 
em aberto reside na aceitação destas notificações como válidas relativamente à sociedade aqui opo-
nente, atendendo ao seu domicílio fiscal comunicado à Administração Fiscal.

Quanto a este aspecto relembre -se a cessação para efeitos de IVA, comunicada voluntariamente 
à Administração Fiscal com indicação expressa de representante. Para além deste representante e 
seu domicílio, temos ainda que considerar, como o fez a AF, o domicílio do gerente à data em que as 
liquidações foram remetidas para notificação.

Conflituando aqui três domicílios indicados à Administração esta optou por tenta a notificação, 
em primeiro lugar e à luz do disposto no art. 41º, n.º 1 do CPPT, na pessoa e domicílio do seu gerente. 
Na circunstância desta ter sido malograda, e tratando -se de liquidações relativas a IVA, foi decidida 
a notificação para o já citado domicílio fiscal sito em ………………, Caldas da Rainha, indicado para 
efeitos de representação da sociedade cessada.

Face ao exposto, e recebidas que foram as notificações remetidas em nome da própria sociedade 
agora executada, sem que fossem devolvidas, há que considerá -las como correctas e adequadas às 
normas vigentes, nomeadamente ao disposto no art. 19º, nº4 do LGT.

Acrescente -se, ainda, o que nenhuma das partes suscitou  - e que ainda assim é irrelevante  - e 
que se prende com o facto de que o representante indicado em 28/01/2008, aquando da cessação da 
actividade para efeitos de IVA, já não detinha com a sociedade comercial autora qualquer vínculo ou 
relação pois havia transmitido a sua quota e renunciado à gerência em 10/07/2008. Todavia, conforme 
já adiantamos, mostra -se uma circunstância inócua para os autos já que o representante a que alude o 
art. 19º, n.º 4 da LGT não é necessariamente pessoa com laços à sociedade ou que a cessação destes 
implique a rotura da representação.

Deste modo, mostram -se regulares e válidas as notificações das liquidações adicionais de IVA 
respeitantes aos anos de 2004 e 2005 efectuadas com para o domicílio do seu representante sito em 
………….., Caldas da Rainha com referência à sociedade autora.

Assim, chamando novamente à colação o disposto nos arts. 204º, n.º 1, alínea e) do CPPT e 45º, 
n.º 1 da LGT haverá que reconhecer que a falta de notificação das liquidações à oponente no prazo de 
caducidade não se verifica pois resulta demonstrado nos autos terem tido lugar em 22/08/2008.».

É contra o assim decidido que se insurge a Recorrente, sustentando, em suma, que a notificação 
das referidas liquidações adicionais de IVA careciam de ser levadas a efeito na pessoa do seu legal re-
presentante, nos termos do art. 41º do CPPT, já que, não obstante haver ocorrido cessação de actividade 
para efeitos de IVA, a sociedade executada manteve a sua personalidade tributária, e o art. 19º n.º 4 
da LGT tem apenas razão de ser quando a pessoa colectiva é dissolvida e cancelada a sua matrícula, 
defendendo, por isso, que a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento em matéria de direito 
no que concerne à referida norma da LGT.

Deste modo, a questão que cumpre analisar e decidir neste recurso consiste em saber se a sentença 
errou ao julgar que as notificações das referidas liquidações de IVA, levadas a efeito na pessoa do repre-
sentante fiscal nomeado pela própria sociedade ao declarar a sua cessação de actividade para efeitos de 
IVA, produziram validamente os seus efeitos na esfera jurídica da sociedade executada, ora Recorrente.

É incontroverso, face à matéria de facto consignada no probatório, que Recorrente apresentou 
declaração de cessação de actividade para efeitos de IVA em 28/1/2008, nomeando, então, para o efeito, 
o seu representante fiscal, o qual veio, em 22/12/2008, a ser notificado das liquidações adicionais de IVA 
em causa nesta oposição, após frustrada tentativa de notificação das mesmas ao gerente da sociedade.
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Como se viu, a Recorrente defende, no fundo, que a notificação do representante fiscal é inócua 
em relação à sociedade representada, visto que esta, não obstante ter cessado a actividade para efeitos 
de IVA, detinha personalidade tributária.

Diga -se, desde já, que, ao contrário do entendimento que decorre da posição assumida pela Re-
corrente neste recurso, a figura do representante fiscal, não é despida de conteúdo, assumindo antes 
assinalável relevo nas relações que se estabelecem entre o sujeito passivo e a Administração Tributária, 
competindo -lhe, neste âmbito, funções bem definidas, como sejam, designadamente, as de receber as 
notificações que à mesma digam respeito.

Com efeito, o representante fiscal é o veículo privilegiado da comunicação entre a Administração 
Tributária e o contribuinte, e é neste aspecto que radica a sua essência.

Ora, independentemente de se apurar se a Recorrente tinha ou não a obrigação legal de nomear 
representante fiscal aquando da cessação de actividade para efeitos de IVA, a verdade é que o nomeou 
e, por conseguinte, pese embora mantivesse a sua personalidade tributária, elegeu voluntariamente um 
representante fiscal como seu interlocutor junto da Administração Tributária, desde logo nas questões 
inerentes ao IVA, e, necessariamente, para, em seu nome, e representando -a, receber as inerentes no-
tificações.

E se, em tese geral, é fora de dúvida que os actos praticados pelo representante em nome do re-
presentado, dentro dos limites em que se conforma a representação, produzem os seus efeitos na esfera 
jurídica do representado, é também inquestionável que o mesmo princípio vigora na específica área 
dos tributos, como expressamente se prevê no art. 16º, n.º 1, da LGT, o que, aliás, assenta no princípio 
da boa fé.

No caso vertente, impunha -se à Administração Tributária notificar a sociedade, enquanto sujeito 
passivo, das liquidações adicionais de IVA apuradas em resultado da acção inspectiva que realizou, 
pois, como é sabido, as notificações destinam -se a dar conhecimento de factos a quem possa por eles 
ser afectado, e obedecem a um formalismo desenhado no intuito de que esse seu objectivo, em que 
fundamentalmente se esgota, seja alcançado.

Na situação em análise, não obstante não ter logrado efectuar com êxito a tentada notificação do 
gerente da Recorrente, a Administração Tributária notificou o representante fiscal, nomeado pela própria 
sociedade em sede de declaração de cessação de actividade para efeitos de IVA, a quem, no exercício 
das suas funções, incumbia levar ao conhecimento da sociedade essa notificação.

A Recorrente também não afirma, ao menos expressamente, que não tomou conhecimento dessa 
notificação, mas tão -só que a mesma não foi efectuada na sua sede e ao seu gerente, ou seja, segundo 
o formalismo que, no seu entender, carecia de ser observado para ter a virtualidade de produzir os seus 
efeitos.

Todavia tal notificação foi validamente efectuada ao seu representante fiscal, ou seja, ao interlo-
cutor que a Recorrente escolheu e indicou para o efeito, e, por conseguinte, com imediata repercussão 
na sua esfera jurídica. E, nessa circunstância, torna -se claro que a notificação da liquidação adicional 
de IVA em causa produziu todos os seus efeitos na esfera jurídica da Recorrente na data em que foi 
recepcionada pelo representante fiscal que nomeara em decorrência da declaração de cessação de ac-
tividade para efeitos de IVA.

Deste modo, a sentença recorrida que assim julgou, não merece qualquer censura.
4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 16 de Outubro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Pedro 
Delgado. 

 Acórdão de 16 de Outubro de 2013.

Assunto:

Custas. Notificação para autoliquidação da taxa de justiça fora de prazo.

Sumário:

 I — Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do RCP, a notificação para autoliquidação da 
taxa de justiça, relativamente às partes dispensadas do seu pagamento prévio, 
deve ser feita em simultâneo com a notificação da decisão da causa principal.
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 II — Se a dita notificação para autoliquidação da taxa de justiça, ocorreu posteriormente 
tal não pode ser irrelevado pois, no caso concreto, acarretaria, como consequên-
cia, a impossibilidade da Fazenda Pública exigir custas de parte, enquanto parte 
vencedora, pois que há muito se tinha verificado o trânsito em julgado da decisão 
que decidiu a causa.

 III — Consequentemente, deve declarar -se ilegal a notificação para autoliquidação da 
taxa de justiça em causa.

Processo n.º 975/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…………………………..
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1  - RELATÓRIO
A…., deduziu reclamação do despacho que determinou a prestação de garantia no Proc. 

n.º 3557200401035070, pelo Serviço de Finanças de Sintra 3  - Cacém.
Por sentença de 9 de Maio de 2012, o TAF de Sintra absolveu a Fazenda Pública da Instância.
O TAF de Sintra notificou a Fazenda Pública em 14 de Novembro de 2012, para proceder à auto-

liquidação da taxa de justiça, no prazo de 10 dias. Em resposta a Fazenda Pública, entendeu que aquela 
notificação devia ser considerada ilegal.

Por despacho de 4 de Fevereiro de 2013, o TAF de Sintra, decidiu que a notificação posta em crise 
se mostrava conforme o direito aplicável. Reagiu a Fazenda Pública interpondo o presente recurso, 
cujas alegações integram as seguintes conclusões:

I. Visa o presente recurso reagir contra a douto despacho de 04 -02 -2013 que indeferiu o re-
querimento apresentado pela Representante da Fazenda Pública alegando a ilegalidade do Oficio de 
Notificação de 14 -11 -2012, efectuado pela Exma. Sra. Oficial de Justiça, para nos termos do n.º 2 do 
art.º 15º do RCP se proceder à autoliquidação da taxa de justiça no prazo de 10 dias.

II. Entendeu a Meritíssima Juiz de Direito que a questão suscitada, já foi apreciada pelo Supremo 
Tribunal Administrativo, no recente Acórdão de 10 -10 -2012, Rec. n.º 906/12.

III. Apesar de ter sido feito o devido enquadramento factual, o tribunal a quo não fez a melhor 
interpretação do entendimento cristalizado no douto Acórdão de 10 -10 -2012, Rec. n.º 906/12, visto 
que nesta douta decisão foi asseverado que “de acordo com n.º 2 aditado ao art. 15.º do RCP pela Lei 
n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, as partes que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa de 
justiça, independentemente de condenação a final devem ser notificadas com a decisão que decida a causa 
principal, ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias”

IV. Nos presentes autos tal notificação não ocorreu nos termos do n.º 2 do artº 15.º do RCP, uma 
vez que decisão final foi notificada à Fazenda Pública em 14 -05 -2012, enquanto que o efeito da notifi-
cação para o pagamento da taxa de justiça apenas ocorreu em 19 -11 -2012, ou seja, a decisão final não 
veio acompanhada da notificação para o pagamento da taxa de justiça.

V. A Secretaria do Tribunal ao não notificar a Fazenda Pública, com a decisão que decidiu a causa 
principal, para proceder a autoliquidação da taxa de justiça viu o seu direito extinguir -se pelo tempo, 
mais concretamente, por caducidade.

VI. Esta é a única solução que encontra harmonia no sistema vigente, mais concretamente, no 
direito conferido à parte vencedora de exigir à parte vencida as custas de parte, uma vez que estas só 
podem ser exigidas à contraparte no prazo de cinco dias a contar do trânsito em julgado (cf. n.º 1 do 
artº. 25 do RCP).

VII. A intempestividade da notificação efectuada pela Secretaria Judicial tem como consequência 
a impossibilidade da Fazenda Pública exigir custas de parte, enquanto parte vencedora.

VIII. Ora nos termos do n.º 6 do artº 161º do CPC “os erros e omissões praticados pela secretaria 
judicial não podem, em qualquer caso, prejudicar as partes”

IX. O prejuízo para a Fazenda Pública ocorreria caso o entendimento, vertido no despacho ora 
recorrido, fosse acolhido.

X. Em face do exposto, e salvo melhor opinião, entende -se que a notificação para a Fazenda Pública 
proceder à autoliquidação da taxa de justiça, deverá ser considerada ilegal porque contrária à lei.

Termos em que, com o mui douto suprimento de V. Exas., deverá ser considerado procedente o 
recurso e revogado o douto despacho recorrido, como é de Direito e Justiça.

Não houve contra -alegações.
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O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
FUNDAMENTAÇÃO
Questão decidenda: legalidade da notificação da Fazenda Pública para pagamento de taxa de justiça 

após decurso do prazo para a parte vencedora solicitar o reembolso das custas de parte à parte vencida
1. Quadro normativo aplicável
O Estado está dispensado do pagamento prévio da taxa de justiça quando demandado nos tribunais 

tributários (art. 15º n.º 1 alínea a) RCP)
As partes dispensadas do pagamento prévio da taxa de justiça devem ser notificadas com a decisão 

que decida a causa principal, ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo 
de 10 dias (art. 15º n.º 2 RCP redacção conferida pelo art. 2º Lei n.º 7/2012, 13 fevereiro)

Até cinco dias após o trânsito em julgado da decisão as partes que tenham direito a custas de parte 
remetem para o tribunal e para a parte vencida nota discriminativa e justificativa, com indicação das 
quantias efectivamente pagas a título de taxa de justiça (art. 25º nºs 1 e 2 al.b) RCP)

A parte vencida é condenada ao pagamento à parte vencedora, a título de custas de parte, de quantia 
correspondente ao valor da taxa de justiça pago pela última (art. 26º nºs 2 e 3 alínea a) RCP)

Os erros e omissões dos actos praticados pela secretaria judicial não podem, em qualquer caso, 
prejudicar as partes (art.161º n.º 6 CPC)

2. No caso concreto a notificação da Fazenda Pública para autoliquidação da taxa de justiça não 
foi efectuada conjuntamente com a notificação da decisão que lhe concedeu ganho de causa julgando 
improcedente a reclamação (art. 276º CPPT); antes de forma autónoma, mediante carta registada em 
14.11.2012, data posterior à correspondente aos quinto dia após o trânsito em julgado da sentença que 
decidiu a causa (docs. fls.65 e 69) Neste contexto a notificação para pagamento da taxa de justiça, 
carece de fundamento legal, pelos seguintes motivos:

a) constitui violação directa do comando constante do art. 15º n.º 2 RCP;
b) é impeditiva da obtenção do reembolso da taxa de justiça que viesse a ser paga pela parte 

vencedora, pelo decurso do prazo para o solicitar à parte vencida;
c) prejudicaria a parte vencedora, em consequência de um erro praticado pela secretaria judicial
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A decisão impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão revogatório da decisão e anu-

latório do acto praticado pela secretaria judicial.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” não fixou matéria de facto, contudo, dos elementos disponíveis
nos autos, verifica -se que têm interesse para a resolução da causa os seguintes dados processuais:
1  - Em Maio de 2012, a Fazenda Pública foi notificada da sentença.
2  - Em Novembro de 2012, a Fazenda Pública foi notificada para proceder à autoliquidação da 

taxa de justiça.
3 - DO DIREITO
A meritíssima juíza do TAF de Sintra, decidiu que a notificação posta em crise se mostrava con-

forme o direito aplicável, por entender que:
“A Fazenda Pública vem insurgir -se contra a notificação efetuada pela U.O. para efeitos de proceder 

à autoliquidação da taxa de justiça devida nos presentes autos, invocando a sua ilegalidade, porque se 
encontra abrangida pelo artigo 15º, n.º 2, alínea a) do RCP.

A questão suscitada, já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Administrativo, no recente acórdão 
de 10.10.2012, rec. n.º 906/12, pese embora, tendo presente a Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro con-
siderando que:

“De acordo com o n.º 2 aditado ao art. 15.º RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, as partes 
que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa de justiça, independentemente de condena-
ção afinal, devem ser notificadas com a decisão que decida a causa principal, ainda que susceptível de 
recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias.

II  - Essa regra aplica -se, não só aos processos iniciados após a entrada em vigor da Lei n.º 7/2012, 
como a todos os processos pendentes nessa data (cfr. n.º1 do art. 8º).

III  - Não obsta à aplicação da referida regra aos processos pendentes o n.º 9 do art. 8.º da Lei 
n.º 7/2012, norma que apenas se destina a obviar a que aqueles que haviam beneficiado do deferi-
mento do pagamento da taxa de justiça e que, por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei 
n. 7/2012 deixaram de beneficiar, fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por força da 
sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao pagamento de imediato da taxa de justiça.” (disponível 
em texto integral em www.dgsi.pt)

E, ao contrário do que é sustentado pela Fazenda Pública, o pagamento de taxa de justiça não é 
apenas efectuado na medida em que tal resulte de uma condenação em custas na decisão que julgue a 
acção. Se nessa decisão não for condenado em custas, terá, ainda assim, de proceder ao pagamento da 
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taxa de Justiça devida, embora deva pedir o seu reembolso à parte que foi condenada nas custas, sob 
pedido de reembolso de custas de parte, em conformidade com o estatuído nos artigos 25.º e 26.º do RCP.

Perante o doutamente decidido, que se aplica plenamente à questão suscitada pela Fazenda Pública, 
haverá que concluir, que a notificação que lhe foi feita para pagamento da taxa de justiça se mostra 
conforme com o direito aplicável.”

DECIDINDO NESTE STA:
A questão que se põe nos presentes autos prende -se com a legalidade da notificação que a Fazenda 

Pública recebeu para efectuar a autoliquidação da taxa de justiça em Novembro de 2012, sendo certo 
que a notificação da decisão que lhe deu vencimento na causa, ocorreu em Maio de 2012, mês este em 
que esta decisão se verificou.

Vejamos.
Nos termos do n.º 2 do artº 15º do RCP, a notificação para autoliquidação da taxa de justiça, 

relativamente às partes dispensadas do seu pagamento prévio, deve ser feita em simultâneo com a no-
tificação da decisão da causa principal. Neste caso a notificação da decisão da causa principal ocorreu 
em Maio de 2012, e a notificação para a autoliquidação da taxa de justiça foi efectuada em Novembro 
de 2012. Não foi cumprido, portanto, o n.º 2 do artº 15º do RCP.

Por outro lado como bem referem a Fazenda Pública nas suas conclusões de recurso e o Ministé-
rio Público no seu parecer cuja fundamentação acolhemos, integralmente, a irrelevar -se a notificação 
extemporânea da Fazenda Pública para efectuar a autoliquidação tal acarretaria, como consequência, 
a impossibilidade da Fazenda Pública exigir custas de parte, enquanto parte vencedora, pois que há 
muito se tinha verificado o trânsito em julgado da decisão que decidiu a causa.

Não obsta à presente solução, o acórdão do STA de 10.10.2012, tirado no rec. n.º 906/12, o qual 
apenas se debruçou sobre se foi legal a notificação efectuada ao Recorrente (Fazenda Pública) para 
proceder ao pagamento da taxa de justiça no momento em que foi notificada da decisão final (Com a 
notificação da sentença, foi a Fazenda Pública notificada para, no prazo de 10 dias, efectuar o paga-
mento da taxa de justiça devida, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 15.º do RCP (redacção dada 
pela Lei n.º 7/2012, de 13.02). Ou seja, tratou -se naquele acórdão do momento e âmbito de aplicação 
do disposto no n.º 2 do artº 15º do RCP aditado pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro não abordando, 
no entanto, a questão concreta que aqui se coloca da ilegalidade da notificação por esta ter ocorrido 
para além do prazo legal previsto.

Assim sendo, o presente recurso procede, devendo declarar -se ilegal a notificação para autoliqui-
dação da taxa de justiça em causa e revogando -se a decisão sindicada.

4 -DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em conceder provimento ao recurso revogando a de-

cisão recorrida por ser ilegal a notificação para autoliquidação da taxa de justiça efectuada à recorrente 
no caso concreto dos autos.

Sem Custas.

Lisboa, 16 de Outubro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gon-
çalves. 

 Acórdão de 16 de Outubro de 2013.

Assunto:

Recurso por oposição de acórdãos. Falta de pressupostos.

Sumário:

 I — A existência de alçadas não prejudica o direito ao recurso para o Supremo Tribunal 
Administrativo nos termos previstos no n.º 5 do artigo 280.º do CPPT.

 II — Os requisitos desse recurso traduzem -se na necessidade de as decisões em con-
fronto perfilharem «solução oposta» estando em causa o «mesmo fundamento 
de direito» e ocorrendo «ausência substancial de regulamentação jurídica», o 
que pressupõe, naturalmente, uma identidade dos factos subjacentes (que terão 
de ser essencialmente os mesmos do ponto de vista do seu significado jurídico) e 
uma identidade do regime jurídico aplicado (ainda que em invólucros legislativos 
diferentes), pois que sem essa identidade não será possível vislumbrar a emissão 
de proposições jurídicas opostas sobre a mesma questão fundamental de direito, 
nem se poderá atingir o fim visado com este tipo de recurso, que é o de assegurar 
o valor da igualdade na aplicação do direito.
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 III — No recurso por oposição de acórdãos, a oposição deverá decorrer de decisões 
expressas e transitadas em julgado requisito que no caso não ocorre quanto ao 
acórdão fundamento sendo que por isso não se verificam os pressupostos desse 
recurso de oposição de acórdãos, nos termos do disposto no n.º 5 do art. 284º do 
CPPT.

Processo n.º 1039/12 -30.
Recorrente: A…………………, S.A.
Recorrido: Município de Oeiras.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
A……………. Restauração, SA com os demais sinais dos autos, deduziu impugnação judicial 

do acto de liquidação de uma taxa municipal efectuado pelo Município de Oeiras, relativa a publici-
dade colocado na área daquela autarquia, nos termos dos artºs 1º, n.º 2, artº 2º, n.º 1, 7º 8º e 12º, do 
Regulamento sobre meios de publicidade, conjugado com disposto no artº 26º, n.º 10, da Tabela de 
Taxas e Outras Receitas daquele Município por entender que tal liquidação padece de ilegalidade por 
o mesmo não estar fundamentado e por consubstanciar um imposto não criado por lei sendo, por esse 
facto, inconstitucionais aquelas normas regulamentares.

Por sentença de 24 de Abril de 2012, o TAF de Sintra julgou improcedente a impugnação. Reagiu 
a ora recorrente A………………, interpondo o presente recurso, cujas alegações integram as seguintes 
conclusões:

I – A douta sentença recorrida ao confirmar a legalidade da cobrança de taxa(s) de publicidade pela 
afixação, em propriedade privada ou espaço contíguo a esta, de mensagens publicitárias com os sinais 
distintivos do comércio do estabelecimento ou do respectivo titular da exploração, ou relacionadas com 
bens ou serviços comercializados no estabelecimento, ainda que visíveis do espaço público, perfilha 
solução oposta para a mesma questão de Direito daquela que foi acolhida por este STA no Acórdão 
n.º 033/10, datado de 02 -06 -2010;

II – Ao omitir pronúncia fundada sobre a questão do reenvio prejudicial ao TJCE para apreciação 
da existência, in casu, de uma violação, pela entidade Recorrida, e pela via do Regulamento impugnado 
nos autos, dos princípios da necessidade e da proporcionalidade descritos no n.º 3 alíneas b) e c) do 
art. 15.º da indicada Directiva 2006/123/CE, ex vi da imposição resultante do principio da excepcio-
nalidade de regimes de autorização administrativa, designadamente quando em presença do direito de 
estabelecimento (art. 50.º n.º 2 alínea C) do TFUE), o Tribunal a quo viola o dever processual de se 
pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes (conforme impõe o disposto no artigo 660º, 
n.º 2 do C.P. Civil, aplicável subsidiariamente por força do art. 2º, alínea e), do CPPT)  - violação essa 
que determina a nulidade, por omissão de pronúncia, da referida douta Sentença recorrida, nos ter-
mos do art. 125.º, n.º 1, do CP.P.T. ex vi direito/dever cominado no artº 234º do TCE (actual 267º do 
TFUE)  - devendo, por conseguinte, revogar -se a douta Sentença recorrida.

III – Mais se violando o BLOCO DE LEGALIDADE do Direito da UE aplicável ao caso sub 
judice, designadamente os Princípios da Necessidade, da Proporcionalidade e da Gratuitidade, descritos 
no n.º 3 alíneas b) e c) do artº 15º da Directiva -Serviços n.º 2006/123/CE, ex vi da imposição resultante 
da Liberdade de Estabelecimento e do Principio da Excepcionalidade de regimes de autorização ad-
ministrativa (artºs 49º e 50º n.º 2 al.c) do TFUE) — bloco este directamente invocável e aplicável, ex 
officio, na ordem jurídica interna, por força da aplicabilidade directa do Direito da União, nesta sede 
de direitos análogos  - tal como decidido pelo TJUE em diferentes Acórdãos, designadamente Acórdão 
Van Gend & Loos, Acórdão Dillenkofer, Acórdão Marleasing SA, Acórdão Konstantinos Ade-
neler, Acórdão Francovitch, Acórdão Simmenthal e Acórdão Coster  - em consequente violação 
do Princípio do Primado do Direito da EU consagrado no art. 8º, n.º 4, da CRP – vício de nulidade de 
que igualmente enferma o Acórdão do TC n.º 177/2010 de 5 de Maio – acórdão fundamento da douta 
Sentença recorrida

IV – Consequentemente, se requerendo o reenvio prejudicial ao TJCE para apreciação da 
existência, no caso recorrido, de uma violação aos artºs 49º, 50º nº2 alínea c) do TFUE em vigor, bem 
como violação, quer pela Entidade Recorrida  - pela via do Regulamento impugnado nos autos (Re-
gulamento sobre Meios de Publicidade destinados a Propaganda Comercial e não Comercial e Tabela 
de Taxas e outras Receitas do Município de Oeiras) – quer pela Sentença recorrida, dos princípios da 
necessidade e da proporcionalidade descritos no n.º 3, alíneas b) e c) do artº 15º da indicada Directiva 
Serviços n.º 2006/123/CE, ex vi da imposição e aplicabilidade directa, ao caso dos autos, do principio da 
excepcionalidade de regimes de autorização administrativa nesta sede (artº 50 n.º 2 al.c) do TFUE);
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V – Reenvio prejudicial que é da competência obrigatória deste V - STA, ex vi artº 267º do 
TFUE.

VI – Afigurando -se ainda legítima a apresentação, por qualquer cidadão, junto da Comissão 
Europeia, de denúncia, contra o Estado Português, pela prática de actos de cobrança de taxas pela 
afixação de publicidade (marcas ou sinais distintivos de comércio) em propriedade privada, em violação 
de Princípios e normas de Direito da União cujo cumprimento incumbe ao Estado/entidades estaduais 
autárquicas, garantir, por força do Tratado, com todas as consequências e graves penalizações daí de-
correntes para o mesmo Estado Português (art. 258.º e 260.º do TFUE).

VII – Sem conceder, deve ser declarada  - ipso jure  - a nulidade da douta Sentença recorrida, bem 
como do(s) acto(s) de cobrança que nela vêm confirmado(s)  - por evidente violação do Princípio da 
Legalidade, pois que tal cobrança não assenta, na realidade, em qualquer contrapartida comprovável, 
como tal, de serviços que, concreta e efectivamente, hajam sido prestados pelo ente autárquico ao 
particular, igualmente não assentando (a mesma cobrança) na utilização de qualquer bem público ou 
semi -público, assim resultando violado o princípio da equivalência jurídica (artº 4º da RGTAL) – neste 
sentido, cfr. Ac. deste STA n.º 033/10 de 2/06/2010;

VIII – Pelo Dec. Lei n.º 92/2010 de 26 de Julho (que transpõe, fora de prazo, para a ordem ju-
rídica interna a Directiva Serviços n.º 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
Dezembro), vem determinar -se que os Princípios da Proporcionalidade, Adequação, Necessidade e 
Proporcionalidade em sentido restrito, bem como o Princípio da Gratuitidade, devem presidir a todo 
o legue de permissões administrativas para acesso ou exercício de actividades de serviços (artº 8º do 
citado DL.).

IX – Por força do imposto pela citada Directiva, o Dec. Lei n.º 48/2011 de 1 de Abril, no seu 
artº 31º, vem dispor no sentido da isenção de quaisquer permissões ou licenças ou autorizações ad-
ministrativas para a afixação de publicidade em propriedade privada, mesmo que visível do domínio 
público, quando esta consista na publicitação de marcas ou sinais distintivos de comércio detidos pelos 
titulares ou detentores dos edifícios ou estabelecimentos onde a mesma seja colocada  - vindo reiterar o 
terminus dos regimes de permissão/autorização administrativa aplicáveis ao tipo de acto administrativo 
de cobrança sub judice — termo esse (dos regimes permissivos ou autorizatórios em causa) que, por força 
da eficácia prática e aplicabilidade directa da citada Directiva no direito interno, se verificou logo a 28 
de Dezembro de 2006, data da entrada em vigor daquela Directiva nos respectivos Estados -Membros 
subscritores, independentemente de qualquer ulterior acto de transposição, por estarem em presença, e 
em causa, direitos, liberdades e garantias análogos a direitos fundamentais com inerente tutela jurídico-
-constitucional seja da ordem interna, seja da ordem comunitária — esta reforçada pela necessária e 
primeira aplicação, In casu, do Primado do Direito da União Europeia, ex vi artº 8º n.º 4 da CRP;

X – A afixação de publicidade em causa está isenta de qualquer acto de licenciamento, permissão 
ou autorização administrativa, bem como do pagamento de qualquer taxa, pelo que é livre a respectiva 
utilização e afixação em bens móveis de propriedade ou legítima detenção por parte dos Interessados 
 - face à revogação sistemática da legislação anterior e/ou posterior à Directiva Serviços, na medida em 
que tal legislação se mostra desconforme ao Bloco de Legalidade emergente do Direito da UE, ma-
xime dos artºs 49º e 50º n.º 2 alínea c) do TFUE, da Directiva Serviços nº2006/123/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro.

XI – Face ao Bloco de Legalidade aplicável ao caso concreto  - quer das normas do Ordenamento 
Comunitário, quer das normas do Ordenamento Interno, maxime do ordenamento constitucional, àquele 
necessariamente subjacente  - deve revogar -se a douta Sentença recorrida, por enfermar a mesma do 
vicio de erro de julgamento em matéria de Direito, tendo decidido, consequentemente, em violação 
daquele Bloco/Princípio da Legalidade.

Termos em que,
Dando -se provimento ao presente Recurso, deverá consequentemente revogar -se a douta Sentença 

recorrida, por enfermar a mesma do vício de nulidade por omissão de pronúncia, bem como do vício 
de erro de julgamento em matéria de Direito, em consequente violação do Princípio da Legalidade.

Contra -alegou o Município de Oeiras, formulando as seguintes conclusões:
A) A doutrina e a jurisprudência têm vindo a decidir exactamente no sentido contrário do Acórdão 

focado pela Recorrente (Acórdão 033/10, datado de 02/06/2010), admitindo que o tributo cobrado pelos 
municípios a título de taxa de publicidade, tem o carácter de uma verdadeira taxa e não um imposto.

B) O Acórdão focado pela Recorrente é apenas um no meio de dezenas que subscrevem a posição 
assumida pela decisão recorrida.

C) O princípio da liberdade de estabelecimento prende -se essencialmente com a prossecução 
efectiva de uma actividade económica através da instalação noutro Estado membro, compreendendo: 
a constituição e gestão de empresas, o livre acesso a actividades não assalariadas e seu exercício e 
condições não discriminatórios entre cidadãos de outros Estados Membros.

D) Isso mesmo decorre da letra do artigo 49.º do TFUE: No âmbito das disposições seguintes, 
são proibidas as restrições à liberdade de estabelecimento dos nacionais de um Estado -Membro 
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no território de outro Estado -Membro. Esta proibição abrangerá igualmente as restrições à 
constituição de agências, sucursais ou filiais pelos nacionais de um Estado -Membro estabelecidos 
no território de outro Estado -Membro. Nosso sublinhado.

E) É o próprio tratado (TFUE) que possibilita a aplicação de medidas discriminatórias, se tomadas 
com base no interesse geral. Sendo que, é no interesse geral que esta taxa existe.

F) O artigo 4.º, n.º 2 da Lei Geral Tributária, determina que “as taxas assentam em prestação 
concreta de um serviço público, na utilização de um bem do domínio público, ou na remoção de um 
obstáculo jurídico ao comportamento de particulares.”

G) Por uma questão de interesse público, designadamente de carácter urbanístico e ambiental, as 
Câmaras Municipais foram incumbidas pelo legislador de licenciar a actividade publicitária, definindo 
os critérios de licenciamento a vigorar em cada concelho.

H) Assim, a afixação de publicidade com fins comerciais carece sempre da prévia emissão de uma 
licença pela Câmara Municipal, independentemente dessa afixação ser efectuada num bem privado, 
ou público.

I) O tributo em questão não pode deixar de ser considerado uma taxa, porquanto corresponde à 
remoção de um obstáculo jurídico: essas mesmas formalidades e condicionalismos. Sendo que, a verifi-
cação desses requisitos, corresponde ainda ao sinalagma do pagamento da taxa devida ao Recorrido.

J) Por outro lado, essa mesma verificação do cumprimento dos condicionalismos da actividade 
publicitária e a emissão da licença para publicitar, equivalem ainda à prestação de um serviço à Recor-
rente do qual este tira uma utilidade própria.

L) Acresce, que a Recorrente ao afixar publicidade na fachada do seu imóvel, aproveita -se da 
maior visibilidade e da concentração de potenciais consumidores que o espaço público proporciona, 
fazendo uma utilização individualizada de bens do domínio público.

M) A liberdade de estabelecimento de qualquer empresa, ou cidadão, de qualquer Estado Membro, 
não é de todo cerceada pelo facto de ter de pagar uma taxa tendente ao licenciamento da publicidade 
que apõe na sua propriedade. Porque esta licença existe para todos e quaisquer sujeitos e ou entidades, 
não havendo qualquer discriminação entre sujeitos de Estados Membros.

N) O DL 92/2010, de 26 de Julho vem estabelecer os princípios e as regras necessárias para sim-
plificar o livre acesso e exercício das actividades de serviços com contrapartida económica realizadas 
em território nacional.

O) Este diploma tem assim o mesmo escopo que a Directiva que transpõe, que é possibilitar a 
liberdade de estabelecimento em condições de igualdade e não necessariamente terminar com todas e 
quaisquer licenças, ou permissões. Até porque, é o próprio DL 92/2010, que menciona no seu artigo 30.
º em restrições às actividades, designadamente de publicidade, desde que fundadas em interesse pú-
blico.

P) O DL 48/2011, de 1 de Abril, apenas entrou em vigor em 1 de Maio de 2011, sendo que o acto 
tributário em questão se refere ao ano antecedente.

Q) Logo, nunca por via deste diploma poderia o acto em questão ir contra legislação ainda não 
existente à data da sua prática.

R) Ainda que a Directiva 2006/123/CE seja directamente aplicável à ordem interna, é do entender 
do Recorrido que a mesma não obriga, ou condiciona directamente o tributo em causa nestes autos, como 
já se defendeu amplamente anteriormente, porquanto a Directiva tutela a liberdade de estabelecimento 
em igualdade de circunstâncias e não quaisquer direitos fundamentais aqui aplicáveis ao caso.

Termos em que, se deve manter a sentença recorrida nos termos em que foi proferida, por ter esta 
aplicado convenientemente a legislação em causa.

O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
A recorrente à margem identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Sintra, de 24 de Abril de 2012, exarada a fls. 108/112.
A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação deduzida da liquidação de taxa de pu-

blicidade de 2009, por mor de renovação de licença de publicidade pela colocação de publicidade em 
propriedade particular, mas visível da via pública.

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 146/149, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685.º -A/1 do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas para todos os efeitos legais.

O recorrido contra -alegou tendo concluído nos termos de fls. 165/168 que aqui, também, se dão 
por inteiramente reproduzidos.

O recurso foi interposto e admitido com fundamento em oposição de julgados, nos termos do 
disposto no artigo 280.º/5 do CPPT, uma vez que o valor da causa é inferior à alçada do tribunal re-
corrido (fls. 44 dos autos).

São pressupostos do recurso por oposição de julgados a identidade de situações fácticas, trânsito 
em julgado da decisão fundamento, quadro legislativo substancialmente idêntico, decisões proferidas 
em processos diferentes e decisões opostas expressas. 1 (Código de Procedimento e de processo Tri-
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butário, anotado e comentado, 6.ª edição 2011, IV volume, página 422, Juiz Conselheiro Jorge Lopes 
de Sousa).

Os requisitos do recurso de decisões de 1ª instância com fundamento em oposição de julgados 
correspondem aos requisitos globais dos recursos por oposição de acórdãos. 2 (Obra citada, página 
422.), a saber:

1.Identidade de situações fácticas;
2.Quadro legislativo substancialmente idêntico;
3.Acórdãos proferidos em processo diferentes ou incidentes diferentes do mesmo processo.
4.Necessidade de decisões opostas expressas. 3 (Código de Procedimento e de Processo Tributário, 

anotado e comentado, 2007, II volume, página 808/812, Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa).
5.A decisão recorrida não estar em sintonia com a jurisprudência mais recente consolidada do 

STA.
Ora, no caso em análise não se verifica o requisito referido em 5.
O acórdão do STA invocado, como acórdão fundamento seguiu a posição que era sustentada pelo 

Tribunal Constitucional até à prolação do acórdão 177/10, de 2010.05.05, do PLENÁRIO, passando, 
também, o STA, a partir de então, de forma reiterada e consistente, a assumir a tese do PLENO do TC 
(sustentada pela sentença recorrida). 4 (Entre outros acórdãos do STA, de 2011.01.12 -P. 751/10; de 
2011.01.19 -P. 33/10; de 2011.09.07 -P. 0585/11; de 2012.01.25 -P. 0954/11; de 2012.01.31 -P. 0906/11 
e de 2012.02.29 -P. 0133/11, disponíveis no sítio da Internet www.dgsi.pt.)

Como assim não se verificam os pressupostos ou requisitos do recurso por oposição de julgados, 
pelo que o recurso não pode ser admitido como tal.

Também não há, em nosso entendimento, que proceder à convolação do recurso para recurso nos 
termos gerais, ao abrigo do estatuído no artigos 97.º/3 da LGT e 98.º/4 do CPPT, uma vez que o valor 
da causa é de € 77,75, não ultrapassando ¼ da alçada fixada para os tribunais judiciais de 1.ª instância 
(€ 1.250,00), não sendo tal recurso admissível, nos termos do disposto no artigo 280.º/4 do CPPT.

Se, porventura, assim não se entendesse, então deveria negar -se provimento ao recurso pelas razões 
aduzidas pelo Município recorrido, a fls. 165/168, cujo discurso fundamentador se subscreve.

Termos em que não deve ser admitido o recurso, ou, assim não se entendendo, ser o mesmo 
julgado improcedente.

Notificada que foi do parecer do Mº Pº a recorrente veio pronunciar -se a fls. 182 a 189 concluindo 
que “Não assistirá fundamento de legalidade processual à invocada questão prévia levantada pelo Digº 
Rep. Do Ministério Público”.

2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1 – Pela afixação de publicidade com fins comerciais em espaço privado foi emitida atempadamente, 

uma licença pelo Município de Oeiras, ao abrigo do Regulamento sobre meios de publicidade e no 
Regulamento de “Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais” aprovada pela respectiva assembleia 
municipal – cfr. procedimento de licenciamento incluso no P.A junto aos autos.

2 – Pela renovação da autorização mencionada em 1 foi liquidado a taxa devida de acordo com 
a Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais para o ano de 2010, notificado ao impugnante — cfr 
rosto da p.i, de fls 3 e segs e “Aviso / Recibo” da C.M. Oeiras, de 22.12.2009, de fls 44, dos autos.

3 – Da liquidação referida em 2 a impugnante deduziu reclamação graciosa nos termos do disposto 
no n.º 2, do artº 16º, do R.T.L., em 25.01.10, cujo conteúdo se dá aqui por reproduzido, a qual veio a 
ser indeferida por decisão proferida pelo Presidente da Câmara Municipal de Oeiras que apreciou os 
fundamentos do pedido, a qual foi notificada ao interessado em 19.03.10 – cfr. artºs 1º, da petição, de fls 
3 e segs, reclamação de fls 24 e segs, dos autos e oficio e despacho aposto sobre Parecer e Informação, 
de fls não numeradas do P.A. apenso.

Factos Não Provados
Dos factos com interesse para a decisão da causa e constantes da impugnação, todos objecto de 

análise concreta, não se provaram os que não constam da factualidade supra descrita.
3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Sintra, julgou a impugnação improcedente por entender que:
“Relatório
“A…………….. Restauração, SA” com os demais sinais dos autos que se dão por reproduzidos, 

veio deduzir impugnação judicial do acto de liquidação de uma taxa municipal efectuado pelo Mu-
nicípio de Oeiras, relativa a publicidade colocado na área daquela autarquia, nos termos dos artºs 1º, 
n.º 2, artº 2º, n.º 1, 7º 8º e 12º, do Regulamento sobre meios de publicidade, conjugado com disposto 
no artº 26º, n.º 10, da Tabela de Taxas e Outras Receitas daquele Município por entender que tal liqui-
dação padece de ilegalidade por o mesmo não estar fundamentado e por consubstanciar um imposto 
não criado por lei sendo, por esse facto, inconstitucionais aquelas normas regulamentares. Sendo a taxa 
criada por aquele Município um verdadeiro imposto, foi violado o princípio da legalidade fiscal e da 
reserva de lei na criação dos impostos.
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Conclui pugnando pela procedência da impugnação deduzida sendo desaplicadas as referidas nor-
mas ao caso sub judice por inconstitucionalidade, sendo de anular o acto de liquidação controvertido.

Recebida liminarmente foi determinado a notificação da F.P na pessoa do representante nomeado 
pela Autarquia a qual veio apresentar contestação de fls 52 e segs, em que sustenta a conformidade 
constitucional daquela taxa.

Foram apresentadas alegações escritas pelo impte, em que reitera o entendimento vertido na 
p.i. - cfr requerimento de fls 90 e segs. Foi dado vista dos autos ao D.M.M.P. que emitiu douto parecer 
no sentido da procedência da impugnação, considerando o tributo liquidado ao impugnante como 
sendo um imposto, e como tal a sua criação pelo município deverá ser considerado como desconforme 
à C.R.P. cfr fls 103 a 106, dos autos.

Cumpre decidir.
Saneamento da Instância
(...)
Fundamentação
(...)
Questões que cumpre solucionar
Em face da matéria dada como provada as questões que importa solucionar prendem -se com a 

análise da legalidade do acto de liquidação da taxa de publicidade efectuada ao impugnante e da sua 
conformidade constitucional.

Enquadramento Jurídico
Importa agora proceder à subsunção jurídica da matéria de facto provada em ordem a posterior 

decisão da causa
Quanto à falta de fundamentação do acto ora controvertido, face ao apurado em 1 e 2, do probatório, 

embora o acto de liquidação controvertido não se indique a periodicidade e a disposição da tabela que 
permite a sua cobrança, face ao respectivo licenciamento e o carácter anual da mesma, facilmente se 
conclui que a mesma diz respeito à renovação da autorização consubstanciada no prévio licenciamento 
do espaço comercial em causa, já que se trata de simples documento de pagamento das importâncias em 
dívida, não se exigindo qualquer outra referência face aos termos do próprio licenciamento efectuado. 
Quanto ao mais, Sendo vasta a jurisprudência constitucional e dos Tribunais Superiores mais recentes 
relativamente à matéria controvertida nos autos, que os tributos cobradas pela fixação de publicidade 
em propriedade privada, devem ser qualificadas como taxas, pelo que a sua criação não viola o pre-
ceituado nos artºs 103º e 165º, nº1, alínea i), da C.R.P. — vd por todos o Ac. do T.C n.º 45/2010, de 
03.02., proferido no Processo n.º 889/09; e Ac. do T.C. n.º 177/2010, de 05.05., proferido no Processo 
n.º 742/09, por se haver entendido que se verifica uma relação de correspectividade entre a atribuição 
da licença e o tributo que é cobrado anualmente meramente a título de renovação da licença, como é 
o caso vertente (cfr ponto 2 do probatório), pelo que na senda daquele entendimento julga -se que não 
padece aquela tributação de violação de qualquer norma constitucional, face à Tabela de Taxas e Ou-
tras Receitas Municipais de Oeiras, face ao juízo de conformidade constitucional daquelas disposições 
legais, decisão a que se procede na parte dispositiva da presente sentença, não existindo a violação 
das referidas formalidades legais daqueles regulamentos, face ao carácter não directamente exequíveis 
do disposto nos artºs 117º e 118º do CPA segundo as lições do Prof. Diogo F. do Amaral, conforme 
refere a edilidade na sua contestação. Quanto à questão posta mais recentemente pelo impte em sede 
de alegações escritas, importa dizer que em resultado da transposição da referida directiva do P.E e do 
Conselho, através do dec -Lei n.º 48/2011, de 01.04., será de repensar o assunto para futuro, atento o 
regime aí estabelecido quanto à dispensa de licenciamento de determinados suportes publicitários co-
locados em espaços privados, verificadas as condições aí apostas, questão que não pode ser agora alvo 
de apreciação, para mais atento a data de entrada em vigor daquelas referidas disposições legais que 
não pode ter efeitos retroactivos a factos inteiramente passados ao abrigo das normas então em vigor 
que submetiam a licenciamento municipal e sua renovação a afixação daquela publicidade.

Dispositivo
Nos termos expostos entende -se como totalmente improcedente a impugnação deduzida, sendo 

válida a liquidação da taxa pelo respectivo Município.”
DECIDINDO NESTE STA:
A questão colocada no presente recurso consiste em saber se a decisão recorrida incorreu em erro 

de julgamento.
Todavia, antes de entrar na apreciação do mérito do recurso, convém tomar posição sobre outra 

questão, prévia em relação à decisão de fundo, e que passa por saber se, se encontram ou não reunidos 
os requisitos e pressupostos para o recurso jurisdicional previsto no n.º 5 do artigo 280.º CPPT, sendo 
sabido que em caso negativo não poderemos tomar conhecimento do seu objecto.

O presente recurso foi interposto ao abrigo do regime previsto no artigo 280.º, n.º 5 do CPPT, 
segundo o qual, «a existência de alçadas não prejudica o direito ao recurso para o Supremo Tribunal 
Administrativo de decisões que perfilhem solução oposta relativamente ao mesmo fundamento de direito 
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e na ausência substancial de regulamentação jurídica, com mais de três sentenças do mesmo ou outro 
tribunal de igual grau ou com uma decisão de tribunal de hierarquia superior.».

Trata -se de um recurso previsto para os casos em que a decisão recorrida perfilha solução oposta 
— quanto ao mesmo fundamento de direito e na ausência substancial de regulamentação jurídica — à 
adoptada em mais de três sentenças do mesmo ou outro tribunal de igual grau ou com uma decisão de 
tribunal de hierarquia superior. Nessa situação, ainda que o valor da causa não ultrapasse um quarto da 
alçada fixada para os tribunais judiciais de primeira instância, o que impediria, em princípio, o recurso 
da decisão face ao disposto no n.º 4 do artigo 280.º do CPPT (Segundo o qual «não cabe recurso das 
decisões dos tribunais tributários de 1ª instância proferidas em processo de impugnação judicial ou de 
execução fiscal quando o valor da causa não ultrapassar um quarto das alçadas fixadas para os tribunais 
judiciais de primeira instância».), ele torna -se admissível à luz do n.º 5 deste preceito legal.

Daí que, embora o valor da presente causa seja de € 77,75, isto é, não ultrapassa um quarto das 
alçadas fixadas para os tribunais judiciais de primeira instância, tal recurso é, em princípio, admissível 
à luz do mencionado regime, pois que ele possibilita o recurso para a Secção de Contencioso Tributário 
do STA com vista à uniformização das decisões sobre idêntica questão de direito, em conformidade, 
aliás, com o disposto no artigo 105.º da Lei Geral Tributária.

No citado preceito pressupõe -se, naturalmente, uma identidade dos factos subjacentes (que terão 
de ser essencialmente os mesmos do ponto de vista do seu significado jurídico) e uma identidade do 
regime jurídico aplicado (ainda que em invólucros legislativos diferentes), pois que sem essa identidade 
não será possível vislumbrar a emissão de proposições jurídicas opostas sobre a mesma questão fun-
damental de direito, nem se poderá atingir o fim visado com este tipo de recurso, que é o de assegurar 
o valor da igualdade na aplicação do direito.

Deste modo, este tipo de recurso pressupõe, forçosamente, que no domínio do mesmo quadro 
normativo e perante idêntica realidade factual, tenham sido adoptadas soluções jurídicas opostas, ex-
pressas, quanto à mesma questão fundamental de direito. Ou seja, que as decisões em confronto tenham 
arrancado de situações de facto idênticas e aplicado os mesmos preceitos legais, e que, por força de 
uma diferente interpretação jurídica, tenham chegado a conclusões contrárias.

É, para evitar abusos na utilização dos recursos por oposição de julgados, e, ainda para evitar que 
os recorrentes obriguem o Supremo Tribunal a ter de apreciar, caso a caso, a eventualidade de a decisão 
recorrida estar em contradição com uma grande quantidade de acórdãos, que podiam mesmo ser cen-
tenas se não existisse qualquer limitação quantitativa, que o recorrente além de alegar os pressupostos 
que justificam a admissão do recurso deve eleger mais de três decisões no caso de a oposição ocorrer 
com decisão do mesmo ou de outro tribunal de igual grau, ou eleger apenas uma decisão ou acórdão 
no caso de a oposição ocorrer com decisão de tribunal de hierarquia superior.

No caso vertente, não vem invocada a existência sentenças do mesmo ou outro tribunal de igual grau 
ao do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra (1ª instância), pelo que restava ao recorrente apontar, 
como fundamento do recurso, um só acórdão de tribunal de hierarquia superior que tenha decidido, em 
oposição, aquela única questão apreciada e decidida pela decisão recorrida, o que fez.

E, porque assim é, a primeira questão a resolver no presente recurso consiste em saber se existe 
oposição susceptível de lhe servir de fundamento, isto é, se as decisões em confronto (sentença re-
corrida e acórdão proferido pela Secção de Contencioso Tributário do STA) assentaram em idêntica 
realidade factual e em idêntico quadro normativo para chegarem, como chegaram, a diferentes soluções 
jurídicas.

Vejamos:
A questão apreciada e decidida na sentença recorrida é a da (in)exigibilidade de um tributo cobrado 

pela fixação de publicidade em propriedade privada, afirmando -se que deve ser qualificado como taxa, 
pelo que a sua criação não viola o preceituado nos artºs 103º e 165º, nº1, alínea i), da C.R.P.

Já no “acórdão” indicado como fundamento, concluiu -se pela inconstitucionalidade das normas 
questionadas – na parte em que se referem à tributação da utilização de espaços pertencentes a particulares 
—, por violação dos artigos 106º, n.º 2, e 168º, n.º 1, alínea i), da Constituição da República Portuguesa, 
versão de 1989 (artigos 103º, nº2, e 165º, n.º 1, alínea i), na versão actualmente em vigor).

Só que o acórdão fundamento indicado (33/10 de 02.06.2010) nunca chegou a transitar 
em julgado já que foi revogado na sequência de recurso para o Tribunal Constitucional, tendo 
sido proferido em 19.01.2011 novo acórdão (33/10) que, em obediência ao decidido pelo Tribunal 
Constitucional julgou que «tem a natureza de taxa o tributo liquidado ao abrigo das normas contidas 
nos artigos 3.º e 16.º do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa, publicado no Edital 
n.º 35/92, ainda que incida sobre o licenciamento de painéis publicitários instalados em propriedade 
privada». Ou seja, após a prolação do acórdão do Plenário do Tribunal Constitucional de 05/05/2010 
tirado no recurso n.º 177/10, o STA mudou a sua posição jurisprudencial nesta matéria, a qual se tem 
mantido uniforme como bem refere o Ministério Público no seu parecer.
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Acresce referir que dizer que o acórdão do Tribunal Constitucional é inconstitucional, como faz 
a recorrente, na peça em que se pronuncia sobre a questão prévia suscitada pelo Mº Pº junto deste STA 
no mencionado parecer é argumento que obviamente não tem consistência e não pode ser ponderado.

Tudo visto, determina a não verificação de todos os pressupostos para admissão do presente 
recurso o que determina em consequência que este deve ser rejeitado, atento o disposto no n.º 5 do 
art. 284º do CPPT.

4 – DECISÃO
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do STA 

em rejeitar o presente recurso.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 16 de Outubro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 16 de Outubro de 2013.

Assunto:

Empreendimento turístico. Fracção autónoma. Isenção. Imposto municipal sobre 
transmissão onerosa de imóveis. Redução de imposto. Imposto de selo.

Sumário:

A expressão “destino a instalação” para efeitos do benefício a que se reporta o n.º 1 
do art. 20º do DL n.º 423/83, de 5/12, quer significar aquisições de prédios ou 
fracções efectuadas com o intuito de neles construir/melhorar empreendimentos 
turísticos, e não, aquisição de prédios/fracções integradas em empreendimentos já 
construídos e instalados.

Processo n.º 1048/13 -30.
Recorrente: A…….. e B…….
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A……. e B…….. vêm recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Loulé que julgou improcedente a impugnação judicial por eles deduzida contra as 
liquidações de Imposto Municipal sobre a Transmissão de Bens Imóveis (IMT) e de Imposto de Selo 
(IS) – Verba 1.1 e na qual pediram a anulação desses actos, sustentando, em síntese, que a aquisição que 
lhes deu origem beneficia de isenção de IMT e redução de IS por se integrar na previsão do art. 20.º do 
Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, aquisição de «fracções autónomas com destino à instalação 
de empreendimentos qualificados de utilidade turística».

Terminam as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1  - Tratando -se da primeira aquisição de uma fracção integrante de um empreendimento turís-

tico, feita com a opção deliberada de afectar o bem à exploração turística (como resulta claramente 
de o contrato de cedência de exploração ter sido assinado ainda antes da escritura pública de compra 
e venda), e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a essa aquisição os 
benefícios fiscais previstos no artigo 20º do DL 423/83 — isenção de IMT e redução de 4/5 de Imposto 
do Selo.

2  - A posição do Douto Tribunal na sentença ora recorrida, parece, com a devida vénia, resultar 
da desconsideração da nova realidade jurídica constituída pelo aldeamento turístico, em que se verifica, 
ao contrário de anteriores situações de aplicação destes benefícios, e para além do promotor, uma 
pluralidade de proprietários que adquiriram as suas fracções antes da entrada em funcionamento do 
empreendimento e em que todos exercem, através das unidades de alojamento de que são proprietários, 
uma actividade turística.

3  - O conceito de instalação, em torno do qual gira toda a questão em apreciação, deve, desta 
forma, ser interpretado de forma dinâmica, e, muito em particular, com consideração dessas novas 
realidades jurídico económicas.»

2 – A Fazenda Pública não apresentou contra alegações.
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3 – O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso, 
invocando a jurisprudência da Secção de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administra-
tivo que cita, nomeadamente a doutrina do acórdão de 23 de Janeiro de 2013 proferido em julgamento 
ampliado no recurso 968/12, para concluir que «o conceito de instalação, para efeitos dos benefícios 
a que se reporta o nº1 do art.20º do Decreto -lei n.º 423/83,de 5 de Dezembro, reporta -se à aquisição 
de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois de 
devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que se 
dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos e não os adquirentes de fracções autónomas 
em empreendimentos turísticos construídos/instalados em regime de propriedade horizontal, uma vez 
que esta tem a ver com a «exploração» e não com a «instalação».

4 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
5 - Em sede factual apurou -se em primeira instância a seguinte matéria de facto:
«1.Em 19 de Julho de 2010, a Câmara Municipal de Vila do Bispo emitiu o alvará de utilização 

n.º 152/2010, relativo ao “Aldeamento Turístico C…….”, onde consta a utilização “apartamentos 
turísticos de quatro estrelas”.

2. Nos dias 20 de Julho e 24 de Setembro de 2010, o Instituto do Turismo, IP, aprovou o título 
constitutivo do empreendimento turístico com propriedade horizontal designado “Aldeamento Turístico 
C…….”.

3. Em 31 de Dezembro de 2010, na 2. Série do Diário da República, foi publicado o Despacho 
do Secretário de Estado do Turismo n.º 19.364/2010 no qual, além do mais, foi decidido “1 — Atribuir 
utilidade turística a título definitivo ao Aldeamento Turístico C……..” e “2 — Fixar a validade da 
utilidade turística em sete anos (...) ou seja, até 19 de Julho de 2017”

4. No dia 1 de Abril de 2011, A……… e B……… adquiriram a fracção autónoma designada pelas 
letras CY, destinada a alojamento turístico, que faz parte do Aldeamento Turístico C……...

5. Os Impugnantes celebraram com D……., SA, na qualidade de entidade exploradora do al-
deamento turístico “C……..”, um acordo designado “Contrato de Arrendamento para Exploração 
Turística” relativo à fracção autónoma identificada em 4.

6. No dia 11 de Janeiro de 2011, foram apresentadas as declarações Modelo 1 n. 2011/543 e 
2011/5509 para liquidação de IMT e respectivo imposto de Selo Verba 1.1., referente àquela aquisição 
do direito de propriedade plena da fracção autónoma CY do Aldeamento Turístico C…….., na propor-
ção de 50% para cada Impugnante.

7. Com base em cada uma destas declarações foram emitidas  - actos impugnados  - as liquidações 
adicionais de IMT e IS que foram notificadas ao Impugnante, respectivo nos seguintes termos: “Fica 
por este meio notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura do aviso de 
recepção, solicitar guias neste Serviço de Finanças para pagamento do valor total de E 18.407,81, 
sendo E 16.757,81 referente a Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT.), 
e E 1 650,00 de Imposto de Selo, devido pelo facto de ter sido indevidamente reconhecida a isenção 
do IMT e 80% do Imposto de Selo, nos termos do artigo 20.º do DL n.º 423/83, de 5 de Dezembro, por 
se verificar que não estão reunidos os pressupostos para aplicação da isenção prevista no referido 
diploma legal (...)“.

6. Do objecto do recurso
A questão apreciar no presente recurso é a de saber, se a fracção adquirida pelos recorrentes se 

encontra isenta do pagamento do IMT e goza da redução do Imposto de Selo, nos termos do n.º 1 do 
artº 20º do DL n.º 423/83 de 5/12, tendo em conta que a fracção está integrada num empreendimento 
de utilidade turística que se encontra construído e instalado pela outorgante vendedora, proprietária/
exploradora do empreendimento.

A sentença recorrida ponderando que, não se verifica «o primeiro requisito cumulativo previsto 
naquele normativo – aquisição de fracção autónoma com destino à instalação de empreendimentos 
qualificados de utilidade turística –, uma vez que o empreendimento já se encontrava licenciado e 
apto a funcionar e os Impugnantes actuaram como consumidores finais de um produto turístico posto 
no mercado pelo promotor, que não como co -financiadores na construção do empreendimento, de 
modo que a aquisição da fracção já não integrou a fase de instalação do empreendimento, mas a da 
sua exploração» concluiu que a aquisição da fracção não pode beneficiar da isenção de IMT nem da 
redução do imposto de selo previstas no artº 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83.

Para tanto sufragou -se a sentença recorrida na jurisprudência deste Supremo Tribunal Adminis-
trativo prolatada no acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, de 23 de Janeiro de 2013, 
publicado na 1.ª Série do Diário da República, de 4 de Março de 2013

6.1 Contra o assim decidido insurgem -se os recorrentes alegando que, tratando -se da primeira 
aquisição de uma fracção integrante de um empreendimento turístico, feita com a opção deliberada de 
afectar o bem à exploração e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a 
essa aquisição os benefícios fiscais previstos no artigo 20º do DL 423/83 — isenção de IMT e redução 
de 4/5 de Imposto do Selo.
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6.2 Desde já se adiantará que o recurso não merece provimento e que a sentença que assim decidiu 
deve ser confirmada.

Com efeito a questão, nestes termos suscitada é, até nos pressupostos de facto, em tudo idêntica à 
questão que foi apreciada e decidida neste Supremo Tribunal Administrativo por acórdão de 23/01/2013, 
no processo n.º 968/12, recurso esse que foi objecto de julgamento ampliado ao abrigo do artº 148º do 
CPTA e em que intervieram todos os juízes desta Secção de Contencioso Tributário encontrando -se o 
mesmo publicado na 1.ª Série do Diário da República, de 4 de Março de 2013 e em www.dgsi.pt.

Trata -se de jurisprudência que também aqui se acolhe, por com a respectiva fundamentação con-
cordarmos integralmente, pelo que nos limitaremos a reproduzir o que sobre tal matéria se disse, de 
forma sintética, mas clara, no respectivo sumário, do seguinte teor:

I – Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos a que as 
mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das leis”, 
sendo que “Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos de direito, 
devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro decorrer 
directamente da lei” (art. 11º, nºs. 1 e 2, da LGT).

II – No âmbito do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendi-
mentos turísticos, estabelecido no Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, o conceito de instalação de 
um empreendimento turístico compreende o conjunto de actos jurídicos e os trâmites necessários ao 
licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme o 
caso) das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem como 
a obtenção dos títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística (cfr. 
Capítulo IV, arts. 23º ss).

III – Quando o legislador utiliza a expressão aquisição de prédios ou de fracções autónomas com 
destino à «instalação», para efeitos do benefício a que se reporta o n.º 1 do art. 20º, do Decreto -Lei 
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, não pode deixar de entender -se como referindo -se precisamente à aqui-
sição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois 
de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que 
se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos.

IV – Este conceito de «instalação» é o que se mostra adequado a todo o tipo de empreendimentos 
turísticos e não é posto em causa pelo facto de os empreendimentos poderem ser construídos/insta-
lados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a 
«instalação».

V – Nos empreendimentos turísticos constituídos em propriedade plural (que compreendem 
lotes e ou fracções autónomas de um ou mais edifícios, nos termos do disposto no art. 52º, n.º 1, do 
Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março), destacam -se dois procedimentos distintos, ainda que possam 
ocorrer em simultâneo: um relativo à prática das operações necessárias a instalar o empreendimento; 
outro, relativo às operações necessárias a pô -lo em funcionamento e a explorá -lo, sendo que a venda 
das unidades projectadas ou construídas faz necessariamente parte do segundo.

VI – O legislador pretendeu impulsionar a actividade turística prevendo a isenção/redução de pa-
gamento de Sisa/Selo, para os promotores que pretendam construir/criar estabelecimentos (ou readaptar 
e remodelar fracções existentes) e não quando se trate da mera a aquisição de fracções (ou unidades de 
alojamento) integradas nos empreendimentos e destinadas à exploração, ainda que sejam adquiridas 
em data anterior à própria instalação/licenciamento do empreendimento.

VII – Quem adquire as fracções não se torna um co -financiador do empreendimento, com a res-
ponsabilidade da respectiva instalação, uma vez que está a adquirir um produto turístico que foi posto 
no mercado pelo promotor, seja a aquisição feita em planta ou depois de instalado o empreendimento, 
como um qualquer consumidor final, tanto mais que as fracções podem ser adquiridas para seu uso 
exclusivo e sem qualquer limite temporal (no caso de empreendimentos turísticos constituídos em 
propriedade plural).

VIII – Não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas destinados à cons-
trução/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de alojamento por 
consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se encontrem afectas 
à exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no art. 20º, n.º 1, do 
Decreto -Lei n.º 423/83.

IX – Este resultado interpretativo é o que resulta do elemento histórico, racional/teleológico e 
também literal das normas jurídicas em causa.

X – “Os benefícios fiscais são medidas de carácter excepcional instituídas para tutela de interesses 
públicos extrafiscais relevantes e que sejam superiores aos da própria tributação que impedem (artigo 
2.º/1 do EBF) (…)” e embora admitindo a interpretação extensiva (artigo 10º do EBF), não pode ser 
considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo de cor-
respondência, ainda que imperfeitamente expresso (artigo 9º/2 do C. Civil), para além de que porque 
representam uma derrogação da regra da igualdade e do princípio da capacidade contributiva que 
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fundamenta materialmente os impostos, os benefícios fiscais devem ser justificados por um interesse 
público relevante.”

Acresce dizer que neste sentido se vem pronunciando, desde então, de forma reiterada e uniforme 
a jurisprudência desta Secção, de que são exemplo, entre outros, os acórdãos de 23/1/2013, proces-
sos nºs. 969/12, 1001/12 e 1005/12, de 30/1/2013, processos nºs. 971/12, 972/12, 999/12, 1003/12 e 
1193/12, de 6/2/2013, processos nºs. 1000/12 e 1168/12, de 17/4/2013, processos nºs. 1023/12, 1070/12 
e 1002/12, e de 30/4/2013, processo n.º 973/12, de 11.09.2013, processo n.º 1049/13, de 25.09.2013, 
processo 1038/13 e de 9/10/2013, todos in www.dgsi.pt.

É esta a jurisprudência que aqui se acolhe e se reitera, tendo em conta a regra constante n.º 3 
do art. 8º do Cod.Civil – que impõe ao julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam 
tratamento análogo, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito – sendo que os 
recorrentes não aduzem nova fundamentação que infirme tal orientação jurisprudencial, antes subscre-
vem, no essencial, parte da argumentação constante dos votos de vencido exarados naquele acórdão 
uniformizador.

Nestes termos, e sem necessidade de mais considerações, julga -se improcedente o recurso e 
confirma -se a sentença recorrida.

7. DECISÃO
Termos em que acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo, em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pelos recorrentes, na proporção de 50% para cada um.

Lisboa, 16 de Outubro de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Dulce Neto. 

 Acórdão de 16 de Outubro de 2013.

Assunto:

Taxa de justiça. Aplicação da lei no tempo.

Sumário:

 I — Por força da norma que, sob o n.º 2, foi aditada ao artigo 15.º do Regulamento 
das Custas Processuais pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, as partes que be-
neficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa de justiça, independentemente 
de condenação a final, devem ser notificadas com a decisão que decida a causa 
principal, ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no 
prazo de 10 dias.

 II — Essa regra aplica -se não só aos processos iniciados após a entrada em vigor da 
Lei n.º 7/2012 (em 29 de Março de 2012) como a todos os processos pendentes 
nessa data (n.º 1 do artigo 8.º).

 III — Não obsta à aplicação da referida regra aos processos pendentes o n.º 9 do ar-
tigo 8.º da Lei n.º 7/2012, norma que apenas se destina a obviar a que aqueles 
que haviam beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de justiça e que, 
por força do novo regime introduzido no Regulamento das Custas Processuais 
pela Lei n.º 7/2012 deixaram de beneficiar, fossem compelidos, após a entrada 
em vigor desta Lei e por força da sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao 
pagamento de imediato da taxa de justiça.

Processo n.º 1154/13 -30.
Recorrente: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Recorrido: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Vem o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais recorrer para este Supremo Tribunal da decisão 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada de fls. 1398 e segs. decisão essa que julgou improcedente 
o requerimento em que aquela entidade pedia a anulação da liquidação de taxa de justiça bem como 
da inerente imposição de pagamento.
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Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
“A  - A fls. 12 da Sentença recorrida, o M.mo Juiz a quo declarou: “Vencida nos presentes autos, 

será a A. responsável pelas custas processuais.”. Todavia, o ora Recorrente Jurisdicional foi notificado 
simultaneamente para pagar a quantia de 415,00 € a título de taxa de justiça. Mas, o art. 15º, n.º 2 
do RCP, na redacção da Lei n.º 7/2012 de 13/02, não é aplicável aos processos pendentes, tendo em 
atenção o disposto no n.º 9 do art. 8.º desta Lei.

B  - Assim, porque este processo foi autuado em 09/03/2006 e estando ainda pendente à data da 
entrada em vigor da Lei n.º 7/2012, é ilegal a notificação para o ora Recorrente Jurisdicional pagar 
aquela referida quantia, urna vez que lhe é aplicável o Dec. -Lei n.º 34./2008, de 26/02, na redacção 
fornecida pelo Dec. -Lei n.º 52/2011, de 13/04, em especial o estatuído na alínea a) do art.º 15º do RCP.

C  - Por força disso e de acordo com os art.s 6.º, 13.º, n.º 2, 14.º, n.º 1 do RCP, antes da entrada 
em vigor da Lei n.º 7/2012, a taxa de justiça corresponde ao montante devido pelo impulso processual 
do interessado, sendo fixada em função do valor e complexidade da causa de acordo com o presente 
regulamento, sendo paga integralmente e de uma só vez por cada parte ou sujeito processual, até ao 
momento da prática do acto processual a ela sujeito.

D  - Logo, nas situações em que se verifique dispensa de pagamento prévio, a parte abrangida 
por esta modalidade apenas deverá suportar a taxa de justiça /custas processuais, no termo final do 
processo e nas situações em que tenha decaído, total ou parcialmente, a posição que a posição que 
sustentou em juízo. Ou seja, o pagamento de taxa de justiça, enquanto componente das custas proces-
suais, só deverá ser efectuado na medida e nos termos determinados na decisão que julgue a acção 
(art. 446º. nºs 1 e 2 do CPC).

E  - Daí que o n.º 9 do art. 8.º da. Lei n.º 7/2012 aponta para os processos pendentes que, nos 
termos da lei, estavam dispensados de pagamento prévio da taxa ele justiça, estabelecendo uma 
cláusula de salvaguarda na aplicação do novo regime de pagamento da taxa de justiça, ao referir 
inequivocamente que se mantém a dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça para os processos 
pendentes, quer para os casos que estavam dispensados do seu pagamento no domínio da legislação 
anterior, quer para os processos em que, com a nova redacção do RCP, deixaram de estar dispensados 
do pagamento prévio da taxa de justiça.

F  - Aliás, este entendimento foi sufragado pelos Tribunais Superiores onde, no âmbito dos pro-
cessos infra identificados, foram proferidos despachos dando sem efeito a notificação para pagamento 
da taxa de justiça, a saber:

S.T.A. Proc. n.º 122/12 -30;
T. C. A.  - Norte — P.º n.º 607/11. 0130 BEAVR P.º n.º 3428/11.OBEPRT.
G  - Este entendimento tem também apoio na publicação “Regulamento das Custas Pro cessuais - 

Perguntas & Respostas”, editada e publicada pelo Ministério da Justiça, em Abril de 2009 onde, à 
pergunta “A dispensa de pagamento prévio é uma forma de isenção?” é respondido que “A dispensa 
de pagamento prévio, prevista no artigo 15.º do RCP, não consiste numa isenção mas num mero adia-
mento do momento em que a parte será obrigada a liquidar a taxa de justiça. Quando se verifique a 
dispensa de pagamento prévio, a parte apenas terá que liquidar a taxa de justiça no final da acção, 
após a elaboração da conta e, e somente, quando tenha ficado vencida total ou parcialmente nas suas 
pretensões. (sublinhado nosso).

H  - Existe igualmente o apoio do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República 
(Parecer n.º P000402011, publicado em 12.06.2012), onde é afirmado (o sublinhado é nosso):

«5º  - À luz do regime jurídico das custas constantes do Regulamento das Custas Processuais, na 
versão anterior às alterações que foram introduzida, pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, a parte 
vencedora, na medida em que não é condenada em custas, não tem de proceda, a final, à liquidação 
da taxa de justiça de cujo pagamento está dispensada;

6º No âmbito desse regime, sempre que exista dispensa do pagamento prévio de taxa de justiça, 
esta prestação, que a parte vencedora deveria pagar, passará a figurar na conta de custas para ser 
paga pela parte vencida, cabendo a esta, portanto, suportar, a final e na medida do seu decaimento, 
a totalidade da taxa de justiça do processo, ou seja, a sua própria taxa de justiça e a taxa de justiça 
da parte contra quem litigou;»

I  - Assim, não tem razão de ser o Despacho objecto deste Recurso, onde interpreta o n.º 9 do 
art. 8º da Lei n.º 7/2012 no sentido de que esta norma não visou afastar o n.º 2 do art.º 15.º do RCP 
aos processos pendentes à data de entrada em vigor do RC, pelo que a sua aplicação ou não, ao caso 
sub judice depende, tão somente, da aplicação das regas enunciadas nos n.º 5 1 e 2 do referido ar-
tigo 8.º. E, aplicando esta interpretação ao caso dos autos, considerou -se que o acto que determina o 
pagamento da taxa de justiça ocorrida após a entrada em vigor das alterações introduzidas no RCP e, 
consequentemente, que o art. 15.º n.º 2 deste Regulamento logra aplicar -se, sem margem para dúvidas, 
ao caso em presença;

J  - Por esta forma, resulta de forma clara, evidente e manifesta que até à entrada em vigor da 
(actual) redacção do artigo 15º do RCP aprovada pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, não existe 
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suporte legal para o despacho sob Recurso, isto é, que obrigue a parte vencedora do pleito a pagar a 
final a taxa de justiça iniciai de que estava originariamente dispensada.

Em face do exposto, deverá:
 - Revogar -se totalmente o despacho sob recursos, dada a patente e notória ausência de suporte 

legal.
E, em consequência,
 - Determinar -se que não há lugar ao pagamento por parte do ora Recorrente jurisdicional, de 

qualquer importância a titulo de taxa de justiça, anulando -se em consequência a liquidação efectuada 
e a inerente imposição de pagamento.»

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer, pronunciando -se pelo não provimento do 

recurso sufragando -se na jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo, nomeadamente na 
fundamentação dos acórdãos 1379/12 e 1295/12, publicados in www.dgsi.pt.

4 – Colhidos os vistos legais, vêm os autos à conferência.
4.1 Resulta dos autos a seguinte factualidade com interesse para a discussão da causa:
a) Por Acórdão de 22/06/2012 do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada foi julgada impro-

cedente a acção administrativa especial 203706.4BEALM deduzida contra o Ministério das Finanças, 
tendo a autora A………., SA, sido condenada nas respectivas custas.

b) Depois de notificada para efectuar o pagamento da taxa de justiça devida pelo impulso proces-
sual respectivo, a entidade demandada veio, por requerimento de fls. 1387 a 1388, solicitar a anulação 
da liquidação efectuada bem como da inerente imposição de pagamento.

c) Proferiu então a Mª Juiz o despacho de fls. 1398 e segs. que indeferiu o requerimento da Ad-
ministração Fiscal, mantendo -se a notificação efectuada para pagamento da taxa de justiça inicial de 
que se encontrava previamente dispensada.

d) A acção administrativa especial foi autuada em 2006.
4.2. Do mérito do recurso
A questão trazida à apreciação deste Tribunal consiste em saber se nas situações em que se verifica 

dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça, nos termos do estatuído na alínea a) do artigo 15.º 
do RCP, a parte que goza desse benefício terá ou não que liquidar taxa de justiça no final da acção 
nas situações em que obtenha ganho de causa. Concretamente está em causa a questão de saber se 
as entidades que, antes e depois da nova redacção dada ao Regulamento das Custas Processuais pela 
Lei n.º 7/2012, estavam dispensadas do prévio pagamento de taxa de justiça, estão ou não obrigadas, 
após condenação em custas por sentença proferida após a entrada em vigor daquela nova redacção do 
Regulamento das Custas Processuais, a proceder ao respectivo pagamento nos termos e prazo fixados 
no n.º 2 do art. 15.º daquele Regulamento.

A decisão recorrida considerou que o artigo 8º n.º 9 da Lei n.º 7/2012 visa as situações em que, 
por força da nova redacção do artigo 15º do Regulamento das Custas Processuais, determinada entidade 
deixou de beneficiar da dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça.

Mais ponderou que, nos casos em que, de acordo com o regime vigente à data da instauração da 
causa, houve lugar a dispensa de pagamento de taxa de justiça (vide anterior redacção das alíneas b) e 
c) do art. 5.º), a entrada em vigor do novo regime não implica o pagamento imediato da taxa de justiça.

Neste contexto concluiu que o mencionado n.º 9 do artigo 8º da Lei n.º 7/2012 não visou afastar 
o n.º 2 do artigo 15º do Regulamento das Custas Processuais aos processos pendentes à data da sua 
entrada em vigor, pelo que a sua aplicação ou não ao caso sub judice depende, tão somente, da aplicação 
das regras enunciadas nos n.s 1 e 2 do referido artigo 8ª.

Assim, considerando que o acórdão que pôs termo ao processo data de 22 de Junho de 2012 e que 
a Entidade Demandada se presume notificada para proceder ao pagamento da taxa de justiça em 2 de 
Julho de 2012 (cfr. fls. 1385 -verso dos autos), concluiu que o acto que determina o pagamento da taxa 
de justiça ocorreu após a entrada em vigor das alterações introduzidas no RCP e, consequentemente, 
que o artigo 15, n.º 2 deste Regulamento se aplica, sem margem para dúvidas, ao caso em presença.

Contra o assim decidido se insurge a entidade recorrente alegando que até à entrada em vigor da 
redacção do artigo 15º do RCP aprovada pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, não existe suporte 
legal para o despacho sob Recurso, isto é, que obrigue a parte vencedora do pleito a pagar a final a taxa 
de justiça inicial de que estava originariamente dispensada.

Desde já se dirá que o recurso não merece provimento.
Vejamos.
A questão suscitada tem vindo a ser apreciada e decidida uniformemente pela mais recente juris-

prudência deste Supremo Tribunal Administrativo, a qual vem afirmando de forma reiterada que, por 
força da norma que, sob o n.º 2, foi aditada ao art. 15.º do Regulamento das Custas Processuais pela 
Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, as partes que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa 
de justiça, independentemente de condenação a final, devem ser notificadas com a decisão que decida 
a causa principal, ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias, 
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sendo esta regra aplicável não só aos processos iniciados após a entrada em vigor da Lei n.º 7/2012 (em 
29 de Março de 2012) como a todos os processos pendentes nessa data (n.º 1 do art. 8.º).

E ainda que o n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012 não obsta à aplicação da referida regra aos processos 
pendentes, pois que essa norma apenas se destina a obviar a que aqueles que haviam beneficiado do 
diferimento do pagamento da taxa de justiça e que, por força do novo regime introduzido no Regula-
mento das Custas Processuais pela Lei n.º 7/2012 deixaram de beneficiar, fossem compelidos, após a 
entrada em vigor desta Lei e por força da sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao pagamento 
de imediato da taxa de justiça.

Neste sentido se poderão citar, sem preocupações de completa exaustão, os seguintes Acórdão 
da Secção de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo: 246/12 de 23.05.2012, 
906/12 de 10.10.2012, 905/12 e 919/12, de 17.10.2012, e 759/12 de 17.12.2012, 1223/12, de 03.04.2013, 
907/12 de 5.12.2012, 921/12, de 31.10.2012, 1019/12, de 5.12.2012, 1240712 de 5.12.2012, e 1379/12, 
de 27.12.2013.

Daí que nos limitaremos a reiterar aquela jurisprudência, por com ela concordarmos, e a acom-
panhar a argumentação jurídica aí aduzida por economia de meios e tendo em vista uma interpretação 
e aplicação uniformes do direito (cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC).

Como ficou dito no supracitado Acórdão 905/12, «(…) A dita norma (nº 9 do art. 8º da Lei 
n.º 7/2012, de 13/2) inserida nas disposições quanto à aplicação no tempo, prescreve que: “Nos pro-
cessos em que, em virtude da legislação aplicável, houve lugar à dispensa do pagamento prévio da taxa 
de justiça, essa dispensa mantém -se, sendo o pagamento dos montantes que a parte teria de ter pago 
caso não estivesse dispensada devidos apenas a final, ainda que a aplicação da redacção que é dada ao 
Regulamento das Custas Processuais pela presente lei determinasse solução diferente.”

A ratio legis desta norma é evitar toda e irrestrita consequência que decorreria do princípio geral 
enunciado no n.º l do art. 8º: a aplicação do RCP na redacção conferida pela lei de alteração a todos 
os processos pendentes. Se, sem a ressalva feita no dito n.º 8, fosse feita aplicação do princípio geral, 
então, as entidades antes dispensadas de pagamento prévio de taxa de justiça, que segundo a actual 
redacção já deixassem de o ser (... “a aplicação da redacção que é dada ao Regulamento das Custas 
Processuais pela presente lei determinasse solução diferente”), ficariam imediatamente em falta, logo 
podendo/devendo ser reivindicado que a suprissem (com possíveis consequências processuais que antes 
até não ocorreriam, mas que agora, sem tal ressalva, poderiam emergir).

A regra do n.º 8 pretende afastar esse efeito, dando por adquirida e mantida a dispensa. Até aqui 
cabe, aliás, o discurso argumentativo do reclamante. Onde a nossa divergência interpretativa ocorre 
é quanto ao que deve ser considerado como, mantendo -se a dispensa (de pagamento prévio), ser o 
pagamento devido “apenas a final”.

Na óptica do reclamante, se bem interpretamos a sua posição, só após elaboração da conta. En-
tendemos que não.

A notificação feita ocorreu em aplicação do art. 15º, n.º 2, do RCP, na nova redacção dada pela Lei 
n.º 7/2012, de 13/02. Normativo que reza: «As partes dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça, 
independentemente de condenação a final, devem ser notificadas, com a decisão que decida a causa 
principal, ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias».

Ora este normativo em nada contraria (e nem sequer interfere) a norma do art. 8.º, n.º 9  - que tem 
finalidade específica quanto às consequências da nova lei para as partes que tinham um estatuto de 
benefício e que o deixaram de ter (Serão os casos anteriormente previstos nas alíneas b) e c) do art. 15º 
do RCP, que foram revogadas pelo art. 6º da Lei n.º 7/2012).

Respeita às partes dispensadas, dispondo sobre o pagamento do que antes estavam dispensadas 
de efectuar previamente; obrigação de pagamento (de partes dispensadas mas não isentas) deferido no 
tempo, mas não mais que até ao momento referido no enunciado art. 15º, n.º 2.

Nenhuma razão há para distinguir a sua aplicação entre partes antes dispensadas de pagamento 
prévio de taxa de justiça segundo a anterior redacção do RCP, e partes (que continuam) dispensadas 
segundo a nova redacção do RCP.

Aliás, nem sequer teria lógica que às partes dispensadas, segundo o actual regime, fosse exigível 
ainda antes da conta o pagamento da taxa de justiça, e que para os casos previstos no referido art. 8.º 
n.º 9 [relativamente às partes antes dispensadas e que agora, decorrente do princípio geral de aplicação 
da nova redacção a todos os processos (supra referido art. 8.º, n.º 1), não fosse a regra de ressalva, até 
já não teriam essa dispensa] já não se verificasse essa exigibilidade.

Menos ainda, e contrariamente ao princípio geral de aplicação da nova redacção a todos os pro-
cessos (supra referido art. 8.º, n.º l), naqueles casos em que antes existia essa dispensa, e que face à 
nova redacção também dela gozam.

Portanto, sem que demandem necessidade de aplicação da tutela do aludido n.º 9 do art. 8º, como 
é o caso.

6.4. Conforme o disposto no art. 8.º, nºs. 1 e 2, da Lei n.º 7/2012, de 13/02 (alteração ao RCP), a 
nova redacção do RCP aplica -se também aos processos pendentes naquilo que sejam actos praticados 
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a partir da sua entrada em vigor. Ou seja, sempre sendo a taxa de justiça devida a final (pois não se está 
perante hipótese de isenção), então, relativamente à questão de saber se o pagamento daquela taxa é 
exigível só com a conta do processo, ou se o é aquando da notificação aqui questionada, o legislador 
optou, agora, e abrangendo também os processos pendentes, por não diferir no tempo o pagamento, 
em mais do que os termos agora previstos. (Neste sentido, Joel Timóteo Ramos Pereira, Regulamento 
das Custas Processuais e Legislação Complementar, Quid Juris, 2012, anotação 7 ao art. 8º da Lei 
n.º 7/2012, pág. 30.)

E dado que o acto aqui em questão foi praticado já na vigência da nova redacção da lei, aplica -se 
essa nova redacção.

No caso, o falado n.º 2 do art. 15º, assim se respeitando os termos desta norma.» (Fim de citação)
Pelo exposto, tem de concluir -se que o recurso não merece provimento, sendo de confirmar a 

decisão recorrida.
5. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar o despacho recorrido.
Custas pela entidade recorrente.

Lisboa, 16 de Outubro de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto. 

 Acórdão de 16 de Outubro de 2013.

Assunto:

Matéria de direito. Matéria de facto. Incompetência do STA em razão da hierarquia.

Sumário:

 I — O Supremo Tribunal apenas tem competência para conhecer de decisões dos 
tribunais tributários quando estiver em causa matéria exclusivamente de direito.

 II — Verificando -se que, em inúmeros passos quer das alegações quer das conclusões 
de recurso, a Fazenda Pública questiona a matéria de facto (vide conclusões 2.ª, 
4.ª e 5.ª) é incompetente o STA em razão da hierarquia para conhecer do recurso 
apresentado.

Processo n.º 1278/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Fundação A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
Fundação A……………………, intentou reclamação judicial do despacho proferido pelo Ór-

gão de Execução Fiscal em 03/07/2012 que recaiu sobre a constituição de penhor legal sobre o di-
reito do reembolso de IVA no valor de € 156.012,18, no âmbito do processo de execução fiscal 
n.º 1627201201003828.

Por sentença de 26 de Março de 2013, o TAF de Castelo Branco anulou o acto que procedeu à 
constituição de penhor sobre o reembolso do IVA do período 2010/12T, bem como entendeu que a 
reclamante devia ser reembolsada do IVA do período de 2010/12T, com pagamento de juros indemni-
zatórios nos termos do artº 43º n.º 3 alínea a) da LGT. Reagiu a Fazenda Pública, interpondo o presente 
recurso cujas alegações integram as seguintes conclusões:

1) A sentença recorrida decidiu no sentido do pagamento de juros indemnizatórios nos termos do 
art.º 43º n.º 3 a) da LGT.

2) Todavia, de entre a matéria de facto dada como provada não constam quaisquer factos 
dos quais se pudesse concluir pela existência do direito a juros indemnizatórios nos termos do 
artº 43.º n.º 3 a) da LGT.

3) De resto, tais factos nem sequer foram alegados pela reclamante na sua douta P.I.
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4) Da sentença não constam factos que permitam concluir se em causa estava uma resti-
tuição oficiosa ou não, nem constam factos que permitam determinar qual a data a partir da 
qual a reclamante tinha direito ao pagamento do reembolso de IVA em causa, sendo que, para 
a determinação da data a partir da qual são devidos esses juros indemnizatórios é fundamental 
conhecer a data da apresentação desse pedido por parte do contribuinte, uma vez que o prazo para 
o respectivo reembolso conta -se a partir daquela data, e, é ainda fundamental saber, estando em 
causa uma quantia a reembolsar de valor superior a € 30 000,00, se foi exigida alguma garantia, 
o que, nos termos do n.º 7 do mesmo art.º 22, determina a suspensão do prazo de contagem de 
juros indemnizatórios até à sua prestação.

5) Era a averiguação destes factos, que, como se disse não foram considerados entre a ma-
téria de facto provada, que permitiria concluir se efectivamente haveria ou não direito a juros 
indemnizatórios nos termos do art.º 43º n.º 1 a) da LGT.

6) Diga -se em qualquer caso que em causa não estava uma restituição oficiosa mas sim um re-
embolso de IVA pedido pela reclamante e que, no âmbito da sua análise, e antes do final do prazo para 
o seu pagamento, foi pedida uma garantia àquela que nunca veio a ser prestada.

7) A existência ou não do direito a juros indemnizatórios passava por apurar todo este conjunto 
de factos, os quais não constam da matéria de facto dada como provada na douta sentença recorrida.

8) Acresce que no processo que deu origem à sentença recorrida não poderia sequer ser apreciado 
o direito a juros indemnizatórios pelo atraso na restituição oficiosa de qualquer tributo, uma vez que o 
seu objecto era ajuizar se o penhor legal então constituído havia sido legal ou não, e em consequência, 
se, se deveria manter ou não.

9) Em bom rigor, na data da apresentação daquela reclamação judicial nem sequer existia já qual-
quer restituição cujo atraso pudesse originar qualquer direito a juros indemnizatórios, pois nessa data 
o direito ao reembolso em questão já havia sido deferido. Simplesmente, tendo sido constituído um 
penhor legal sobre o direito de crédito da reclamante sobre esse reembolso, ele ficou afecto a garantia 
no processo de execução fiscal em curso.

10) Acresce que, na realidade, nunca houve qualquer atraso no seu pagamento susceptível de ge-
rar o pagamento de juros indemnizatórios uma vez que, até à sua confirmação, o prazo de pagamento 
de juros compensatórios esteve suspenso nos termos do art.º 22.º n.º 7 do CIVA, em virtude da falta 
de prestação da garantia que foi solicitada à ora recorrente. E, após a sua confirmação foi o mesmo 
objecto de penhor em sede execução fiscal, e ao abrigo do art.º 8.º do D.L. 122/88 na redacção dada 
pela lei 55 -A/2010.

11) Aliás, é apenas o acto de constituição do penhor legal, enquanto decisão praticado pelo órgão 
de execução fiscal que pode constituir objecto de reclamação judicial por via do art.º 276.º do CPPT. 
Efectivamente, o processo de reclamação das decisões do órgão de execução fiscal previsto no art.º 276.º 
e ss do CPPT não é o meio adequado à apreciação do direito a juros indemnizatórios por violação do 
art.º 43º n.º 3 a), isto é, do direito a juros indemnizatórios por falta de cumprimento do prazo legal de 
restituição oficiosa dos tributos.

12) Assim, não podia o direito a juros indemnizatórios por atraso na restituição oficiosa de tributos 
ser apreciado em processo de reclamação judicial de actos praticados pelo órgão de execução fiscal, 
sob pena de nulidade da sentença por excesso de pronúncia.

Por tudo quanto deverá o presente recurso merecer total provimento. Pelo que, revogando a douta 
sentença recorrida, na parte em que determina o pagamento de juros indemnizatórios nos termos do 
art.º 43º n.º 3 a) da LGT, farão VOSSAS EXCELÊNCIAS, EXCELENTÍSSIMOS SENHORES JUIZES 
CONSELHEIROS, JUSTIÇA.

Não houve contra -alegações.
O EMMP neste STA a fls. 371 e 371 verso, levantou a questão de omissão de pronúncia relati-

vamente à invocação da existência da excepção de litispendência.
Por despacho de fls. 372 os autos foram remetidos ao TAF de Castelo Branco.
Notificadas as partes, veio a reclamante apresentar requerimento de fls. 378 e segs. no sentido 

de que a excepção invocada pela Fazenda Pública fosse julgada improcedente.
Por despacho de fls. 387 o TAF de Castelo Branco entendeu que a sentença recorrida não 

enfermava de qualquer nulidade mantendo -a nos mesmos termos.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
É jurisprudência corrente deste Supremo Tribunal que “o recurso não versa exclusivamente matéria 

de direito, se nas conclusões do respectivo recurso se questionar a questão factual manifestando -se 
divergência, por insuficiência, excesso ou erro, quanto à matéria de facto provada na decisão recor-
rida, quer porque se entenda que os factos levados ao probatório não estão provados, quer porque 
se considere que foram esquecidos factos tidos por relevantes, quer porque se defenda que a prova 
produzida foi insuficiente, quer ainda porque se divirja das ilações de facto que se devem retirar dos 
mesmos” (cfr., entre muitos outros, os Acs. do STA de 29.09.2010, de 09.01.13 e de 04.09.13, in procs. 
n.ºs 0446/10, 0653/12 e 0164/12, respectivamente).
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Ora, nas Conclusões da sua Alegação do Recurso, a recorrente invoca a insuficiência da matéria 
de facto para a decisão sobre o pagamento dos questionados juros indemnizatórios. Neste contexto, 
entende -se que o presente recurso não se fundamenta exclusivamente em matéria de direito, razão pela 
qual operará a incompetência deste Tribunal, sendo competente para dele conhecer o TCASuI (art. 280º 
nº1 CPPT e arts. 26º al b) e 38 alínea a) do ETAF).

Assim não se entendendo, o que se admite a mero benefício de raciocínio, é o seguinte o nosso 
parecer:

Está em causa a douta sentença de 26.03.2013 que, julgando procedente a reclamação deduzida 
pela ora recorrida, anulou o despacho proferido pelo órgão de execução fiscal, em 17.09.2012, “no 
segmento correspondente ao indeferimento do pedido de levantamento do penhor por considerar ser a 
manutenção daquele penhor ilegal” determinando, em consequência, que a reclamante, ora recorrida, 
fosse “reembolsada do IVA do período de 2010/12T, com pagamento de juros indemnizatórios nos 
termos do disposto no art. 43.º, n.º 3 alínea a) da LGT”.

Como se vê das “Conclusões” da respectiva “Alegação” a recorrente Fazenda Pública, para além 
de invocar a nulidade da sentença por omissão de pronúncia no que respeita à questão da litispendência, 
questiona o acerto da decisão recorrida quanto ao segmento relativo à condenação no pagamento de 
juros indemnizatórios.

Vejamos:
Como decorre da lei e vem sendo jurisprudência repetida deste Supremo Tribunal, a nulidade por 

omissão de pronúncia deriva do incumprimento por parte do tribunal do dever que impende sobre o 
tribunal de resolução de todas as questões que as partes tenham suscitado, exceptuando aquelas cuja 
decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras (art. 608.º, n.º 2 do novo CPC).

A litispendência é uma excepção dilatória, de conhecimento oficioso, que não foi invocada pelas 
partes mas oficiosamente suscitada pelo tribunal o qual, no entanto, dela não conheceu na douta sentença 
recorrida, não obstante o dever inserto no art. 495.º do CPC de 1961 (agora o art. 578º do novo CPC).

Porém, como refere Jorge Lopes de Sousa, em anotação ao art. 125.º do CPPT, “embora o tribunal 
tenha também o dever de pronúncia sobre questões de conhecimento oficioso não suscitadas pelas 
partes (parte final do n.º 2 do art. 660.º do CPC), a omissão de tal dever não constituirá nulidade, mas 
sim erro de julgamento” e esse tem sido também o entendimento da jurisprudência sobre a matéria 
(cfr. CPPT, anotado, 2000, pág. 550).

Não procederá, portanto, a nulidade por omissão de pronúncia invocada pela recorrente. Contudo, 
salvo melhor entendimento, o não conhecimento da excepção da litispendência, só por si, não torna 
inválida a decisão recorrida, sendo certo que o dever de pronúncia sobre questões de conhecimento 
oficioso não impende apenas sobre o tribunal recorrido, impendendo também sobre o tribunal superior, 
que delas sempre poderá conhecer, não estando nessa matéria limitado ao “tema” do recurso, tal como 
este vem recortado nas conclusões da alegação do recorrente.

Assim, ocorre litispendência quando se verifica a repetição de uma causa estando a anterior ainda 
em curso (art. 497º, n.º 1 do CPC). E existe repetição da causa quando se propõe uma acção idêntica a 
outra quanto aos sujeitos, ao pedido e à causa de pedir (art. 498.º, n.ºl do CPC).

Como ensina Antunes Varela, in Manual de Processo Civil, 2ª edição, pág. 301, o instituto da 
litispendência visa, por um lado, evitar um “duplo dispêndio (desnecessário) de tempo, de dinheiro e 
de esforços” e, por outro, prevenir a prolacção de sentenças contraditórias, com “risco de grave dano 
para o prestígio da justiça».

Não havendo qualquer dúvida quanto à identidade das partes em ambos os processos e podendo 
ainda sustentar -se a existência de alguma similitude entre o objectivo fundamental visado nos presen-
tes autos e na Reclamação n.º 351/12.1 BECTB — a anulação do penhor e consequente reembolso do 
IVA relativo ao período de 2010/12T — a verdade é que são distintos os actos que se pretendem ver 
anulados, como distintos são os factos jurídicos donde emerge o direito que a reclamante, ora recorrida, 
se arroga num e noutro processo.

De facto, se na Recl. n.º 351/12.1 BECTB o que está em causa é o acto de constituição de penhor 
que recaiu sobre o direito de reembolso do IVA ocorrido no decurso do prazo legal para impugnação 
das dívidas de imposto e eventual apresentação de garantia que suspendesse o processo executivo, já 
nos presentes autos o acto de que se reclama é o despacho de 17.09.2012 que indeferiu o pedido de 
levantamento do penhor que se alicerçava na suficiência das garantias hipotecárias prestadas para a 
suspensão da execução fiscal.

Entende -se, neste contexto, que a omissão do dever de pronúncia sobre a apontada excepção da 
litispendência se traduz em mera irregularidade processual insusceptível de fulminar com a nulidade 
ou a invalidade a douta sentença recorrida.

Quanto aos juros indemnizatórios.
O fenómeno reparatório, a título de juros indemnizatórios, destina -se a compensar o contribuinte 

pelo prejuízo decorrente do pagamento de prestação tributária indevida ou superior à que seria devida 
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ou, como se discute no caso presente, quando não seja cumprido o prazo legal de restituição oficiosa 
dos tributos (art. 43º da LGT).

A sentença recorrida anulou o despacho reclamado, “no segmento correspondente ao indeferimento 
do pedido de levantamento do penhor por considerar ser a manutenção desse penhor ilegal” e determinou 
ainda que a reclamante, ora recorrida, fosse reembolsada do IVA relativo ao período de 2010/12T, com 
o pagamento dos juros indemnizatórios, nos termos do disposto no art. 43.º, n.º 3, alínea a) da LGT.

A Fazenda Pública, ora recorrente, não questionando a anulação do despacho reclamado e o 
reembolso do IVA, apenas põe em causa o segmento decisório relativo à fixação dos juros indemniza-
tórios, argumentando no essencial que “nunca houve qualquer atraso susceptível de gerar o pagamento 
de juros indemnizatórios” e que “não podia o direito a juros indemnizatórios por atraso na restituição 
oficiosa de tributos ser apreciado em processo de reclamação judicial de actos praticados pelo órgão 
de execução fiscal, sob pena de nulidade da sentença por excesso de pronúncia”.

Sem razão, porém, salvo melhor entendimento.
Prescreve o art. 22.º, n.º 8 do CIVA, na redacção do DL n.2 197/2012, de 24 de Agosto que “Os re-

embolsos de imposto, quando devidos, devem ser efetuados pela Autoridade Tributária e Aduaneira até 
ao fim do 2.º mês seguinte ao da apresentação do pedido ou, no caso de sujeitos passivos que estejam 
inscritos no regime de reembolso mensal, até aos 30 dias posteriores ao da apresentação do referido 
pedido, findo os quais podem os sujeitos passivos solicitar a liquidação de juros indemnizatórios nos 
termos do artigo 43º da lei geral tributária”

Daqui resulta que sempre que os reembolsos tenham lugar para além do termo do prazo referido 
na norma o contribuinte terá direito a peticionar o pagamento de juros indemnizatórios os quais só não 
serão devidos se o atraso no reembolso não for imputável à A.F., o que manifestamente não é o caso.

Com efeito, sendo certo que o reembolso não teve lugar no prazo legal, por ter sido objecto de 
penhor constituído em 3.07.2012, conforme consta do documento de fls. 167, para o qual remete o 
ponto 3 dos Factos Provados e tendo a sentença recorrida considerado, questões que não se incluem no 
âmbito do recurso, que o penhor era ilegal e que a reclamante, ora recorrida, devia ser reembolsada do 
IVA relativo ao período de 2010/12T, estão reunidos os pressupostos para haver lugar ao pagamento dos 
questionados juros indemnizatórios, não se vislumbrando obstáculo legal a que a questão seja apreciada 
em sede de processo de reclamação de actos do órgão de execução fiscal.

Em face de tudo quanto se deixou exposto, pronuncio -me no sentido da total improcedência do 
recurso, mantendo -se a decisão recorrida.

FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1. A reclamante foi notificada das liquidações de IVA relativas aos períodos de 2008/03T, 2008/06T, 

2008/12T, 2009/03T e 2009/12T, cujo prazo de pagamento voluntário terminou em 31/05/2012 — cfr. 
fls. 22 a 41 dos presentes autos;

2. Em 29/06/2012, a reclamante foi citada para o processo de execução fiscal n.º 1627201201003828, 
instaurado para cobrança coerciva das liquidações de IVA, referidas em 1 supra, no valor de € 468.034,56. 
Da citação consta o valor indicativo para efeitos de garantia de € 592.743,81 — cfr. fls. 42 e seguintes 
dos presentes autos;

3. Em 11/07/2012, por despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Avis, a reclamante foi no-
tificada do penhor/garantia no valor de € 156.012,18 sobre o direito ao reembolso de IVA do período 
de 2010/12T — cfr. fls. 21 dos presentes autos;

4. Em 31/07/2012, a reclamante procede ao registo on line, na competente Conservatória do 
Registo Predial, da hipoteca de três imóveis a favor da Fazenda Pública, cujo valor é de € 592.743,81, 
averbado ficou que “garantia o pagamento da dívida exequenda no valor de €466.817,49, referente 
ao IVA, relativo ao 1º, 2º e 4º trimestres do ano de 2008, o 4º trimestre do ano de 2009 e o 4º trimestre 
do ano de 2010, no âmbito do processo de execução fiscal com n.º 1627201201003828, do SF de Avis, 
juros de mora e custas, acrescido de 25% da soma destas importâncias até ao limite do capital” — cfr. 
fls. 142 e 143 dos presentes autos;

5. Em 01/08/2012, a reclamante emite requerimento endereçado ao Chefe do Serviço de Finanças 
de Avis, referindo que iria proceder à interposição de impugnação judicial contra os actos tributários 
de liquidação que constituem a dívida exequenda e que procedeu à constituição de hipoteca voluntária 
sobre três imóveis:

> Prédio misto denominado “Herdade das Ferrarias”, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Fronteira sob. n.º 1352/19960711 e inscrito na matriz predial da freguesia de Alter do Chão com o 
nº21, Secção M, com n.º 1218;

> Prédio rústico denominado “courela do Bonjardim”, descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Fronteira sob o n.º 630/19960618 e inscrito na matriz predial da freguesia de Cabeço de Vide 
com o n.º 9, Secção C;
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> Prédio misto denominado “Herdade das Ferrarias” descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Fronteira sob o 629/19960617 e inscrito na matriz predial da freguesia de Cabeço de Vide com n.º 2, 
Secção C1 (parte rústica) e com os nºs 1050 e 1051 (parte urbana)

Nesse requerimento, solicita a suspensão da execução com base nas garantias prestadas e, aten-
dendo à suficiência da garantia constituída pelas hipotecas, pede o levantamento do penhor legal no 
valor de € 156.012,18 — cfr. fls. 139 a 147 dos presentes autos;

6. Em informação que sustenta o projecto de decisão e a decisão final sobre o pedido de suspen-
são da execução fiscal, foi proferido entendimento favorável no sentido que os três imóveis referidos 
no ponto anterior deste probatório, oferecidos como garantia da dívida exequenda, cujo VPT da parte 
rústica totalizava o montante €593.085,10, constituem garantia idónea: 

  

 Cfr. fls. 151 a 159 dos presentes autos;
7. Em 14/08/2012, é deferido o pedido de suspensão imediata do processo de execução fiscal 

e indeferida a pretensão da requerente quanto ao levantamento do penhor — cfr. fls. 151 a 159 dos 
presentes autos.

8. Os fundamentos enunciados pelo Chefe do Serviço de Finanças acerca do indeferimento do 
pedido de penhor, estribam -se nas instruções administrativas difundidas através do Oficio  - Circulado 
n.º 60076 de 29/07/2010, concluindo assim que “(...) Encontra -se constituído penhor do direito de 
crédito correspondente ao reembolso de IVA do período 2010/12T, no montante de €156.012,18, tendo 
sido o mesmo efectuado automaticamente e, por via electrónica nos termos dos nºs. 1 e 5 do art. 195º 
CPPT em 03/7/2012, passando a constituir garantia associada ao PEF em referência (...) não pode 
decidir pelo levantamento do penhor, dado que se traduziria numa redução da qualidade da garantia, 
ainda que num montante parcial da mesma, nomeadamente do ponto de vista da sua liquidez. Assim. 
Sou de parecer que é de deferir o pedido de suspensão imediata do processo de execução fiscal e, 
de indeferir a pretensão da requerente quanto ao levantamento do penhor” — cfr. fls. 151 a 159 dos 
presentes autos;

9. Decorre dos Estatutos da Fundação A…………….., ora reclamante que a mesma é uma insti-
tuição particular de solidariedade social, que prossegue os seguintes fins: 
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 3 - DO DIREITO
A meritíssima juíza do TAF de Castelo Branco, anulou o acto que procedeu à constituição de 

penhor sobre o reembolso do IVA do período 2010/12T, bem como entendeu que a reclamante devia 
ser reembolsada do IVA do período de 2010/12T, com pagamento de juros indemnizatórios nos termos 
do artº 43º n.º 3 alínea a) da LGT, por entender que: (destacam -se apenas os trechos mais relevantes 
da decisão com interesse para o presente recurso)

“I. RELATÓRIO
Fundação A…………….., vem intentar a presente reclamação judicial do despacho proferido 

pelo Órgão de Execução Fiscal em 03/07/2012 que recaiu sobre a constituição de penhor legal sobre 
o direito do reembolso de IVA no valor de € 156.012,18, no âmbito do processo de execução fiscal 
n.º 1627201201003828.

Quanto ao fundamento da reclamação:
Funda -se na ilegalidade do ato reclamado. Para o efeito, considera que quando tal garantia foi 

constituída ainda decorria o prazo para requerer a dação em pagamento, para deduzir oposição judicial, 
para requerer o pagamento em prestações, bem como para deduzir impugnação judicial;

(...)
II - FUNDAMENTAÇÃO
II. 1 - DOS FACTOS PROVADOS
(...)
II.4 -DO DIREITO
A reclamação prevista no artigo 276.º do CPPT é o meio processual adequado para impugnação 

da generalidade de atos materialmente administrativos praticados no âmbito do processo de execução 
fiscal.

De forma geral, a lei prevê a obrigatoriedade de assegurar a possibilidade de reclamar de todos 
os atos lesivos (art. 268º nº4 da CRP e 95º nºs 1 e 2 als,j) e 103º nº2 da LGT), porquanto desde logo, 
enunciamos a própria Constituição da República Portuguesa, a qual garante no seu art. 268º nº4, o direito 
à tutela judicial efetiva de direitos e interesses legítimos em matéria de contencioso administrativo (em 
que se engloba o tributário).

Do petitório resulta que a reclamante argui a revogação do acto de constituição de penhor do re-
embolso de IVA do período de 2010/12T, praticado pelo Órgão de Execução Fiscal, de que a reclamante 
foi notificada em 13/7/2012, considerando que o mesmo é ilegal, por não ter decorrido 30 dias para que 
a mesma procedesse ao pagamento da dívida exequenda ou à sua contestação, nem sequer aos 15 dias 
a que se refere o n.º 7 do art. 169º do CPPT.

Vejamos a bondade da questão colocada pela reclamante:
Da ilegalidade da constituição automática de penhor:
Neste sentido há que dizer, essencialmente que, embora a lei tributária permita à Administração 

fiscal, por sua iniciativa e independentemente de consentimento do respectivo titular, a constituição de 
penhor ou hipoteca legal para garantia (especial) dos créditos tributários (art. 50.º n.º 1, alínea b) da Lei 
Geral Tributária e os n.ºs 1 e 5 do art. 195.º do CPPT), e o n.º 1 do artigo 195.º do CPPT pareça permitir 
a constituição de penhor sempre que o interesse da eficácia da cobrança o torne recomendável, a Lei 
Geral Tributária, que naturalmente prevalece sobre o disposto no CPPT, como o próprio reconhece no 
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seu artigo 1.º e porque, nos termos da respectiva autorização legislativa, este diploma visou adaptar 
as normas procedimentais e processuais vigentes ao disposto naquela Lei (cfr. JORGE LOPES DE 
SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Volume III 6ª ed., 
Lisboa, Áreas Editora, 2011, p. 390/391  - nota 2 ao art. 195.º do CPPT)  - exige que a constituição de 
tais garantias se revelem necessárias à cobrança efectiva da divida —, necessidade essa que não se tem 
por verificada nos casos em que o próprio executado, voluntariamente, se oferece para prestar garantia 
e/ou não se lhe dá, antes da constituição do penhor, oportunidade de o fazer.

Veja -se neste sentido, acórdão do STA de 02/05/2012, rec. n.º 408/12 e, ainda acórdão STA de 
24/10/2012, proc. 01042/12.

ln casu, tem -se como assente que o prazo de pagamento voluntário do imposto (IVA) dos períodos 
de 2008/03T, 2008/06T, 2008/12T, 2009/03T e 2009/12T, terminava em 31/05/2012 e, nos termos da lei, 
dispunha a, ora reclamante, de 90 dias contados a partir daquela data para deduzir impugnação judicial 
(art. 102º n.º 1 alínea a) do CPPT) e ainda, nos termos do art. 169º do CPPT, é facultado ao executado 
que deduza impugnação judicial e possa solicitar a suspensão da execução, desde que preste garantia 
nos termos do disposto no art. 199º do CPPT.

Dentro dos prazos indicados, a reclamante veio oferecer voluntariamente garantia idónea.
Atenta esta factualidade, conclui -se que a constituição automática de penhor em 11/07/2012, 

não é legal, pois encontrava -se a decorrer prazo legal para impugnação das dívidas de imposto e para, 
concomitantemente, a reclamante apresentar querendo garantia que suspendesse o processo executivo.

Por outro lado, a ora reclamante, foi notificada da constituição automática de penhor sobre direito 
ao reembolso de IVA do período 2010/12T, sem que tenha tido qualquer oportunidade de constituir 
outro tipo de garantia.

Devia a AF, em fase anterior à constituição do penhor automático, ter notificado a reclamante para 
prestar garantia, tal decisão administrativa revela -se pois ilegal por contrariar o disposto no art. 50º, 
n.º 2, alínea b) da LGT.

Com efeito, a constituição de penhor pela AF, em Julho de 2012, sem que tenha antecipadamente 
notificado a reclamante para esta eleger garantia idónea, é sinónimo nos termos legais que a constituição 
de penhor não “se revela necessário para a cobrança efectiva da dívida”.

Termos em que o acto, ora reclamado, ilegal.
Procede por aqui, o presente pedido devendo ser anulado o acto de constituição de penhor, ora 

reclamado.
Mesmo que assim não se entendesse, sempre procederia o pedido por outra vertente.
Com efeito, a reclamante em articulado superveniente, ainda nos presentes autos, vem referir 

que foi notificada em 22/08/2012 do despacho do Chefe do Serviço de Finanças da decisão que recaiu 
sobre a constituição de garantia apresentada, considerando -a idónea, mantendo contudo o penhor 
constituído sobre o direito ao reembolso do IVA do período 2010/12T, pedindo também a anulação 
deste indeferimento.

Ora, manifestando a, ora reclamante, a intenção de apresentar impugnação judicial e constituindo 
hipoteca voluntária em valor suficiente para garantir os créditos exequendos, e verificando -se que o 
Chefe de Serviço de Finanças de Avis decidiu que as garantias oferecidas pela reclamante eram idóneas, 
em atenção ao disposto no art. 199º do CPPT, quanto à forma e suficiência, considerando que o PEF 
deveria ser suspenso, não poderia manter a constituição de penhor sobre o reembolso do IVA no valor 
€156.012,00 com fundamento em que tal redundaria na redução de qualidade da garantia, ainda que 
num montante parcial da mesma, nomeadamente, do ponto de vista da sua liquidez, em sentido contrário 
ao preconizado pela AF, v.g acórdão do STA de, 15/02/12, proc. nº0126/12, in www.dgsi.pt.

Desde que, a garantia oferecida cubra a totalidade do crédito exequendo e acrescido, a Admi-
nistração fiscal não pode manter o penhor anteriormente constituído, com fundamento em aspectos 
meramente qualitativos das garantias, sob pena de incorrer em errónea interpretação e aplicação do 
art. 199º do CPPT e, ainda com base em prestação de garantia superior à devida.

Cumpridos, ou não, todos formalismos a que alude o art. 52º da LGT, o certo é que o Chefe do 
Serviço de Finanças ponderou a constituição das hipotecas e do penhor e assentiu e deferiu a consti-
tuição das hipotecas voluntárias sobre os três imóveis considerando que tal servia de garantia idónea 
da dívida exequenda, quer quanto à forma, quer quanto à suficiência, pelo que sempre se verificaria 
que o indeferimento sobre o pedido de levantamento do penhor não tinha qualquer consistência legal, 
assim este último despacho no segmento que se reporta ao indeferimento do pedido de levantamento 
de penhor não poderia manter -se na ordem jurídica.

Procede o pedido da presente reclamação.
Por último passemos à análise do pedido de juros indemnizatórios.
Nos autos está em causa um reembolso de IVA do período de 2010/12T, que não foi atribuído 

dentro do prazo legal, dada a constituição de penhor no âmbito do processo executivo dos autos.
Prescreve, a alínea a) do n.º 3 do art.º 43.º da LGT que são devidos juros indemnizatórios quando 

não seja cumprido o prazo legal de restituição oficiosa dos tributos.
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Ora, verificando -se que, no momento em que foi constituído o penhor, ainda decorria o prazo 
legal para o executado impugnar e constituir garantia idónea para suspender o processo executivo e, 
para além do mais, concluindo -se que tal penhor sobre o direito ao reembolso do IVA não devia ter sido 
constituído por ilegal, são devidos juros indemnizatórios desde que não foi respeitado o prazo legal de 
reembolso do IVA do período de 2010/12T à reclamante.

Procede o pedido de juros indemnizatórios.
Nos termos do artigo 446º, n.º 1 do CPC, aplicável ex vi artigo 2.º, alínea e), do CPPT, a decisão 

que julgue a acção condenará em custas a parte que a elas houver dado causa. Entendendo -se que dá 
causa às custas do processo a parte vencida na proporção em que o for (artigo 446.º, n.º 2, do CPC). 
Face ao decidido, cabe à Fazenda Pública a responsabilidade pelas custas (artigo 446.º do CPC, aplicável 
ex vi artigo 2.º, alínea e), do CPPT).

IV - DECISÃO
Termos em que, anulo o acto que procede à constituição de penhor sobre o reembolso do IVA do 

período de 2010/12T.
Em consequência, a reclamante deverá ser reembolsada do IVA do período de 2010/12T, com 

pagamento dos juros indemnizatórios nos termos do disposto no art. 43º n.º 3 alínea a) da LGT.”
DECIDINDO NESTE STA
Este Supremo Tribunal por respeito aos ditames legais em matéria de competência hierárquica não 

pode conhecer do recurso, pois verificamos, como destaca o Ministério Público junto deste STA, que 
nas conclusões da sua Alegação do Recurso, (conclusões 2ª 4ª e 5ª) a recorrente invoca a insuficiência 
da matéria de facto para a decisão sobre o pagamento dos questionados juros indemnizatórios.

Neste contexto, entende -se que o presente recurso não se fundamenta exclusivamente em matéria 
de direito, razão pela qual operará a incompetência deste Supremo Tribunal que apenas tem competência 
para conhecer de decisões dos tribunais tributários quando estiver em causa matéria exclusivamente 
de direito (cfr. art. 26º, alínea b) do ETAF, aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, alterada 
pelas Leis n.ºs 4 -A/2003, de 19 de Fevereiro, 107 -D/2003, de 31 de Dezembro, 1/2008, de 14 de Ja-
neiro, 2/2008, de 14 de Janeiro, 26/2008, de 27 de Junho, 52/2008, de 28 de Agosto, 59/2008, de 11 de 
Setembro, Decreto -Lei n.º 166/2009 de 31 de Julho e Lei n.º 55 -A/2010 de 31 de Dezembro e n.º 1 do 
artigo 280º do CPPT), cumpre declarar a sua incompetência em razão da hierarquia.

Pelo exposto, o Supremo Tribunal Administrativo é incompetente em razão da hierarquia, para 
conhecer do recurso da Fazenda Pública, no que concorda a própria recorrente (vide fls. 400 e 401) 
indicando -se nos termos do artº 18º n.º 3 do CPPT o Tribunal Central Sul, como o tribunal competente.

4 - DECISÃO
Termos em que se acorda em declarar incompetente em razão da hierarquia este STA para o 

conhecimento do recurso da Fazenda Pública, determinando a remessa dos autos ao TCA Sul por ser 
o competente.

Sem custas.

Lisboa, 16 de Outubro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques 
da Silva. 

 Acórdão de 16 de Outubro de 2013.

Assunto:

Direito de superfície. Gratuitidade. IRC. Variação patrimonial positiva.

Sumário:

 I — Se a aquisição do direito de superfície foi constituída gratuitamente, esse acto 
constitui uma variação patrimonial positiva e obrigava a impugnante a registá -la 
na sua contabilidade e a declará -la na sua declaração de rendimentos, porquanto 
concorria para a formação do seu lucro tributável no exercício de 2006, nos termos 
do artigo 21.º do CIRC.

 II — Não o tendo feito, bem andou a administração tributária ao proceder à correcção 
da matéria tributável da impugnante e à correspondente liquidação adicional 
impugnada como considerou a sentença recorrida.
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Processo n.º 1314/12 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1  - RELATÓRIO
A A……………….., SA, pessoa colectiva n.º …………, com sede no lugar de ……….., ………., 

fracção ………., freguesia e concelho de …………, impugnou judicialmente nos termos dos arts. 99º 
e seguintes do CPPT, a liquidação adicional de IRC de 2006.

Por sentença de 27 de Junho de 2012, o TAF de Mirandela, julgou a impugnação improcedente. 
Reagiu a ora recorrente A A…………………, SA, interpondo o presente recurso, cujas alegações 
integram as seguintes conclusões:

1ª) O recurso vem interposto da sentença que julgou improcedente a impugnação deduzida pela 
recorrente contra a liquidação adicional de IRC, que foi praticada com referência ao exercício de 2006, 
no montante de €21.757,75.

2ª) A correcção aritmética, de que resultou o IRC impugnado, relativo ao exercício de 2006, «foi 
motivada pelo facto de se ter verificado que foi constituído a favor do sujeito passivo o direito de su-
perfície sobre um terreno para construção, revestindo aquela uma transmissão a título gratuito, sem que 
tal facto tenha sido reconhecido na declaração de rendimentos como variação patrimonial positiva.».

3ª) Não se verificou a supra aludida variação patrimonial positiva porque a Câmara Municipal 
de Mondim de Basto viabilizou a construção do empreendimento turístico num terreno seu mas, como 
contrapartida, passados cinquenta anos, ficará proprietária do imóvel sem ter de efectuar qualquer pa-
gamento  - Cfr. cláusulas segunda e quarta da escritura pública (DOC. n.º 2  - no seu “DOC 3”  - da PI);

4ª) Também não pode considerar -se a transmissão como tendo sido gratuita, para efeitos de tribu-
tação em sede de IRC, porque a partir do quinto ano após o início da exploração do empreendimento 
turístico a Câmara Municipal de Mondim de Basto passará a beneficiar de 3% sobre o total dos lucros de 
cada exercício  - Cfr. cláusula quarta do mencionado documento (DOC. n.º 2  - no seu “DOC 3”  - da PI).

5ª) Não pode perder -se de vista que o imóvel que irá ser entregue à Câmara Municipal de Mondim 
de Basto vale alguns milhões de euros, como é reconhecido pela recorrente, pelo Executivo Camarário 
e pela AT.

6ª) Também não pode olvidar -se que a entrega pela recorrente de 3% dos lucros gerados, em cada 
um dos mais de quarenta exercícios, irá traduzir -se num valor global necessariamente muito avultado.

7ª) A AT desconsiderou, indevidamente, essas contrapartidas.
8ª) O erro em que incorreu a AT deriva de se ter agarrado a uma suposta gratuitidade que não 

corresponde à realidade dos factos.
9ª) A impugnação foi julgada improcedente com base no entendimento seguinte:
«tendo o direito de superfície sido constituído gratuitamente, esse acto constitui uma variação 

patrimonial positiva e obrigava a impugnante a registá -la na sua contabilidade e a declará -la na sua 
declaração de rendimentos, porquanto concorria para a formação do seu lucro tributável no exercício 
de 2006, nos termos do art. 21º do CIRC.»  - Folha 4 -4 da sentença.

10ª) A recorrente não se conforma com a sentença, tal como não se conformou com a liquidação, 
por entender que o direito de superfície não foi constituído gratuitamente.

11ª) A recorrente entende que não é aplicável ao caso em mérito o disposto no art. 21º do CIRC.
12ª) O acto tributário de liquidação adicional impugnado padece do vício de violação de lei, por 

erro quanto aos pressupostos de facto e por erro na interpretação e aplicação do direito  - art. 99º do CPPT.
Termos em que deve ser dado provimento ao recurso, por a decisão enfermar de erro na 

aplicação do direito, e consequentemente ser revogada a sentença recorrida, com todas as con-
sequências legais, nomeadamente a anulação da liquidação impugnada, assim se cumprindo a 
Lei e se fazendo Justiça.

Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
Recurso interposto por A………………….., SA.
Tal como o recorrente coloca a questão, importa decidir se a aquisição do direito de superfície 

que foi efectuada da Câmara Municipal de Mondim de Basto é de considerar como incremento a título 
gratuito, para efeitos de determinação do lucro tributável em sede de I.R.C., nos termos do art. 21.º 
do C.I.R.C..



4065

Defende a recorrente que assim não é de considerar, atendendo a que se estar face a um contrato 
oneroso, e com base no seguinte:

 - encontrar -se previsto no contrato celebrado que a dita Câmara, que constitui o dito direito, seja 
beneficiária de uma percentagem de 3% obtidos sobre os lucros de exploração do imóvel a edificar, a 
pagar a partir do 5º ano, contado do início de exploração e

 - por, decorrido o prazo pelo qual o dito direito foi constituído e em que o direito transmitido 
cessa, a consequência é o imóvel ser entregue àquela Câmara, cujo valor, ascendendo o mesmo a alguns 
milhões de euros.

Analisemos.
Há que recorrer ao que resulta do art. 11.º da L.G.T..
Segundo o seu n.º 1 é de recorrer antes de mais às regras e princípios gerais de interpretação e 

aplicação das leis.
Só na impossibilidade de sua aplicação é de recorrer ao que resulta de outros ramos do direito, 

sendo de interpretar os mesmos com o sentido que aí tenham n.º 2.
Isto, sem prejuízo de, persistindo ainda a dúvida sobre a norma de incidência, ser de atender à 

substância económica dos factos tributários  - cfr. ainda o seu n.º 3.
Ora, parece possível inferir que o dito conceito tem um sentido próprio que é possível extrair 

de várias normas tributárias como são as actualmente constantes do C.I.R.C., que, distinguindo entre 
entidades que exerçam actividade comercial ou industrial ou agrícola, visando as primeiras o lucro, 
o define, mas relativamente a ou outras situações  - assim, nomeadamente, dos arts. 3.º als. a) e b), 4º 
n.ºs 1 a 3, alínea e) 1), 17.º, 18.º e 53.º.

Assim, um contrato será de considerar como oneroso se envolver lucros custos com a satisfação 
das obrigações constantes do mesmo, desde que os mesmos sejam considerados superiores aos bene-
fícios económicos recebidos ao abrigo do mesmo, conceito próximo daquele contabilisticamente é 
considerado.

Aliás, segundo o que resulta do dito art. 17.º n.º 1, “a matéria colectável é, em regra, de recorrer 
no declarado pelo sujeito passivo, sem prejuízo do seu controlo pela administração fiscal”.

Neste sentido, parece ser de aceitar o decidido em que, ao que parece por extensão do aí se en-
contra previsto, se fundou no que tinha sido declarado no próprio contrato pelo qual foi constituído o 
direito de superfície, e em que ficou a constar ser o mesmo “gratuito”.

Apenas assim não seria se fosse de reconduzir o dito conceito a oneroso, em face das ditas con-
trapartidas que se defende existirem, sendo certo que ambas sobre bens futuros.

Por outro lado, embora o recorrente invoque genericamente não ser de aplicar o dito art. 21.º, nada 
adiantando quanto ao valor que foi considerado, a que se refere o seu n.º 2 (“para efeitos da determina-
ção do lucro tributável considera -se como valor de aquisição dos incrementos patrimoniais obtidos a 
título gratuito o seu valor de mercado, não podendo ser inferior ao que resultar da aplicação do valor 
previstas no Código do Imposto do Selo”), afigura -se nada mais ser a esse respeito de apreciar.

Concluindo, parecer que o recurso é de improceder quanto à pretendida aplicação do con-
ceito de incremento a título gratuito como equivalente ao de contrato sem contrapartidas, em vez 
do que parece ser possível inferir de um conceito mais amplo e diferente que foi consagrado no 
fiscal, a que segundo o previsto no art. 11.º n.º 1 da L.G.T. há que recorrer.

2  - FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A) A impugnante celebrou com o Município de Mondim de Basto o contrato de constituição do 

direito de superfície que consta de fls. 28 a 33 dos autos, cujo teor aqui se dá por reproduzido.
B) A impugnante foi sujeita a uma acção inspectiva ao IRC do exercício de 2006, que deu origem 

ao relatório de inspecção tributária (RIT) junto de fls. 14 a 21 do processo de reclamação graciosa 
apenso (PRG), cujo teor aqui se dá por reproduzido.

C) O RIT conclui pela correcção da matéria tributável do exercício de 2006, de natureza mera-
mente aritmética, no montante de €84.326,00 (fls. 15 e 16 do PRG).

D) Esta correcção deu origem à liquidação adicional impugnada, junta a fls. 18, cujo teor aqui 
se dá por reproduzido.

E) A impugnante apresentou reclamação graciosa da liquidação que foi indeferida pela decisão 
que consta de fls. 30 a 32 e 36 do PRG, cujo teor aqui se dá por reproduzido.

F) A impugnante interpôs recurso hierárquico desta decisão, tendo sido negado provimento ao 
recurso pela decisão de fls. 14 a 17 do processo de recurso hierárquico apenso (PRH), cujo teor aqui 
se dá por reproduzido.

G) O imposto da liquidação impugnada foi pago em 26/2/2010 (fls. 20).
3  - DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Mirandela julgou a impugnação improcedente por entender que: 

(destacam -se apenas os trechos da sentença com maior relevo para o presente recurso)
(…)
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Questões que ao tribunal cumpre solucionar.
A única questão a decidir é a legalidade da liquidação impugnada.
2  - Pressupostos processuais.
(…)
Questão prévia.
(…)
3  - Fundamentação.
3.1  - De facto.
(...)
3.2  - De direito.
A impugnante invoca a ilegalidade da liquidação impugnada, alegando que a aquisição do direito 

de superfície que deu origem à liquidação não foi uma aquisição gratuita, pelo que não havia que reco-
nhecer qualquer variação patrimonial positiva na sua declaração de rendimentos do exercício de 2006. 
Logo, não há motivo para se proceder à liquidação adicional impugnada.

Porém, não tem razão.
Vejamos.
Nos termos do art. 21.º do CIRC a aquisição gratuita consubstanciada na constituição do direito 

de superfície constitui uma variação patrimonial positiva que concorre para a formação do lucro tri-
butável.

Por isso, a impugnante deveria ter registado na sua contabilidade essa aquisição e a respectiva 
variação patrimonial positiva. Porém, a impugnante não registou na sua contabilidade essa aquisição. 
A impugnante alega que não o tinha de fazer, porquanto a constituição do direito de superfície não foi 
gratuita, uma vez que tem de pagar uma contrapartida ao Município de Mondim de Basto a partir do 
5.º ano do subsequente ao início da exploração do empreendimento turístico e que o mesmo reverte 
para o Município ao fim de 50 anos, sem o pagamento de qualquer contrapartida.

Mas não tem razão.
Uma coisa são as obrigações assumidas pela impugnante no contrato outra coisa, bem diferente, 

é o valor do contrato, isto é, se o contrato celebrado foi gratuito ou não.
No caso em apreço, resulta de forma expressa e inequívoca do aludido contrato que as agora in-

vocadas contraprestações não fazem parte do preço do contrato. Essas alegadas contraprestações, são 
as obrigações assumidas pela impugnante na cláusula quarta do referido contrato, mas não representam 
nem correspondem à fixação do preço da constituição do direito de superfície.

A constituição do direito de superfície foi gratuita conforme se consagra expressamente no re-
ferido contrato quando aí se diz que “Não está sujeito a IMT, porquanto não foi consignada qualquer 
renda pela cedência do direito de superfície, revestindo assim, uma transmissão de carácter gratuito.”.

Uma coisa é o preço pago pela constituição do direito de superfície estabelecido pelas partes; 
outra bem diferente e que não coincide com ele, são as obrigações eventualmente assumidas pelos 
contraentes. No caso dos autos, a constituição do direito de superfície foi gratuita porquanto não foi 
estabelecida qualquer contraprestação pela sua constituição e as obrigações assumidas pela impugnante 
não constituem o pagamento de qualquer contraprestação pela constituição do referido direito de su-
perfície, conforme pretende a impugnante.

De resto, não pode a impugnante alegar que a constituição do direito de superfície foi gratuita para 
ficar isenta de IMT e depois vir alegar para efeitos de IRC que a constituição do direito de superfície 
foi onerosa, para não ser sujeita a tributação em IRC.

Tendo o direito de superfície sido constituído gratuitamente, esse acto constitui uma variação 
patrimonial positiva e obrigava a impugnante a registá -la na sua contabilidade e a declará -la na sua 
declaração de rendimentos, porquanto concorria para a formação do seu lucro tributável no exercício 
de 2006, nos termos do art. 21.º do CIRC.

Não o tendo feito, bem andou a administração tributária ao proceder à correcção da matéria tri-
butável da impugnante e à correspondente liquidação adicional impugnada.

A liquidação impugnada não padece pois de qualquer ilegalidade, pelo que a impugnação judicial 
tem de improceder.

Atendendo que a impugnação judicial improcedeu, o pedido de juros indemnizatórios tem também 
necessariamente de improceder, por falta de fundamento.

Apesar de na petição inicial referir -se à decisão da reclamação graciosa e do recurso hierárquico 
da liquidação impugnada, a impugnante não lhes assacou qualquer ilegalidade pelo que nada há a dizer 
quanto a essas decisões, sob pena de nulidade da sentença por excesso de pronúncia (arts. 125º, n.º 1, 
parte final do CPPT e 661º, n.º 1, e 668º, n.º 1, alínea e), do CPC).

4  - Decisão.
Pelo exposto, julga -se a impugnação judicial improcedente.”
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DECIDINDO NESTE STA
A questão a decidir prende -se com a consideração da correcção ou não da decisão recorrida que 

entendeu que tendo o direito de superfície sido constituído gratuitamente, (direito constituído nos ter-
mos do artº 1524º do Código Civil) esse acto constitui uma variação patrimonial positiva e obrigava a 
impugnante a registá -la na sua contabilidade e a declará -la na sua declaração de rendimentos, porquanto 
concorria para a formação do seu lucro tributável no exercício de 2006, nos termos do art. 21º do CIRC.

Dito de outra forma, se a aquisição do direito de superfície que foi constituído por escritura de 
17/05/2006 outorgada entre a Câmara Municipal de Mondim de Basto proprietária do terreno e a ora 
recorrente é de considerar como incremento a título gratuito, para efeitos de determinação do lucro 
tributável em sede de I.R.C., nos termos do art. 21.º do C.I.R.C..

Dispõe o referido preceito o seguinte:

Artigo 21.º

Variações patrimoniais positivas

1  - Concorrem ainda para a formação do lucro tributável as variações patrimoniais positivas não 
refletidas o resultado líquido do período de tributação, exceto: [1]

a) As entradas de capital, incluindo os prémios de emissão de ações, as coberturas de prejuízos, 
a qualquer título, feitas pelos titulares do capital, bem como outras variações patrimoniais positivas 
que decorram de operações sobre instrumentos de capital próprio da entidade emitente, incluindo as 
que resultem da atribuição de instrumentos financeiros derivados que devam ser reconhecidos como 
instrumentos de capital próprio; [2]

b) As mais -valias potenciais ou latentes, ainda que expressas na contabilidade, incluindo as reservas 
de reavaliação legalmente autorizadas;

c) As contribuições, incluindo a participação nas perdas, do associado ao associante, no âmbito 
da associação em participação e da associação à quota. [3]

d) As relativas a impostos sobre o rendimento. [4]
2  - Para efeitos da determinação do lucro tributável, considera -se como valor de aquisição dos 

incrementos patrimoniais obtidos a título gratuito o seu valor de mercado, não podendo ser inferior ao 
que resultar da aplicação das regras de determinação do valor tributável previstas no Código do Imposto 
do Selo. [5] Cfr. artigo 53º n.º 4 e artigo 56º n.º 4 do CISelo.

……………………………………………………..
[1] Redacção do artigo 1º do Decreto -Lei n.º 159/2009, de 13 de julho.
Redacção inicial do Decreto -Lei n.º 442 -B/88, de 30 de novembro
1  - Concorrem ainda para a formação do lucro tributável as variações patrimoniais positivas não 

reflectidas no resultado líquido do exercício, excepto:
[2] (2) Redacção do artigo 1º do Decreto -Lei n.º 159/2009, de 13 de julho
Redacção inicial do Decreto -Lei n.º 442 -B/88, de 30 de novembro
a) As entradas de capital, incluindo os prémios de emissão de acções, bem como as coberturas de 

prejuízos, a qualquer título, feitas pelos titulares do capital:
[3] (3) Redacção do artigo 1º do Decreto -Lei n.º 159/2009, de 13 de julho
Redacção anterior do Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro:
c) As contribuições, incluindo a participação nas perdas, do associado ao associante, no âmbito 

da associação em participação e da associação à quota.
Redacção inicial do Decreto -Lei n.º 442 -B/88, de 30 de novembro
c) Os incrementos patrimoniais sujeitos a imposto sobre as sucessões e doações.
[4] Redacção do artigo 1º do Decreto -Lei n.º 159/2009, de 13 de julho
Redacção inicial do Decreto -Lei n.º 442 -B/88, de 30 de novembro
d) As contribuições, incluindo a participação nas perdas, do associado ao associante, no âmbito 

da associação em participação e da associação à quota.
[5] Aditado pelo Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro
Face ao novo conceito de rendimento adoptado por este Código do IRC, o rendimento acrés-

cimo - as variações patrimoniais positivas, não reflectidas no resultado liquido do exercício são objecto 
de tributação em IRC, desde logo por força do n.º 2 do citado preceito, embora com algumas excepções, 
ali reguladas.

Como se sabe, o património de uma empresa está sujeito a variações em consequência das opera-
ções realizadas. Se algumas dessas operações alteram a composição do património  - variações qualita-
tivas, outras existem que, para além da composição, alteram o seu valor  - variações quantitativas, que 
serão positivas ou negativas consoante impliquem o aumento ou diminuição do valor do património, 
ou situação líquida.

Acrescente -se, porém, que sendo o resultado líquido do exercício apenas uma das componentes 
da situação líquida, nem todas as variações patrimoniais quantitativas são relevadas contabilisticamente 
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nesta conta. São precisamente estas variações que caiem no âmbito do presente artigo, em particular 
as variações positivas.

Assim, de acordo com esta disposição, as variações patrimoniais que aumentem a situação líquida 
e que não se encontrem reflectidas na conta “Resultados Líquidos” são incluídas no lucro tributável - 
adicionadas ao resultado contabilístico no quadro 17 da declaração de rendimentos, modelo 22 - com 
algumas excepções, a saber:

as entradas de capital, os prémios de emissão de acções e as coberturas de prejuízos, a qualquer 
título, feitas pelos titulares do capital;

as mais -valias potenciais ou latentes, ainda que expressas na contabilidade, incluindo as reservas 
de reavaliação legalmente autorizadas;

os incrementos patrimoniais sujeitos a imposto sobre as sucessões e doações.
No caso dos autos, não foi estabelecida qualquer contraprestação, a título de preço pela constituição 

do direito de superfície e as obrigações assumidas pela impugnante referem -se a obrigações futuras, a 
saber: entregar o construído ao fim de cinquenta anos e entregar, a partir do quinto ano após o início 
da exploração, 3% sobre o total dos lucros de cada exercício à dita Câmara Municipal.

Estas obrigações futuras constituem pagamento de qualquer contraprestação pela constituição do 
referido direito de superfície?

Não se nos afigura.
Por preço ou pagamento deve entender -se a expressão monetária do valor de um bem transac-

cionado no mercado.
Preço não é a cedência do edificado ao fim de cinquenta anos. Aliás a restituição é inerente à 

natureza do direito de superfície. E, também não é preço a percentagem de 3% sobre os lucros estipu-
lada a partir do quinto ano de exploração a título de liberalidade, porquanto, desde logo, estes lucros 
podem ser incertos e até não existirem. Trata -se de um ónus sobre a exploração definido pelas partes 
como “liberalidade” para promoção de actividades sociais e constitui uma obrigação atípica própria 
ou idêntica a outras impostas por alguns Municípios em contratos variados designadamente obriga-
cionais em prol do bem público. No cálculo do valor do direito de superfície cuja descrição consta de 
fls. 8 do processo administrativo apenso é perceptível o caminho percorrido para se chegar ao valor de 
84.326,00 Euros, tendo sido tomado em conta o numero de anos da cedência do direito de superfície e 
o valor patrimonial da propriedade plena.

Ademais, a impugnante ficou isenta de IMT como resulta de fls. 12 in fine, do processo adminis-
trativo apenso, o que supõe a confirmação da motivação que determinou a recorrida a proceder à cor-
recção da matéria tributável com o argumento de que a constituição do direito de superfície foi gratuita.

Tendo a recorrente aceite essa gratuitidade para efeitos de IMT ocorre, aliás, contradição argumen-
tativa quando agora alega para efeitos de IRC que a constituição do direito de superfície foi onerosa, 
com o objectivo de não ser sujeita a tributação em IRC.

Assim, tendo o direito de superfície sido constituído gratuitamente, como entendemos que o 
foi, esse acto constitui uma variação patrimonial positiva e obrigava a impugnante a registá -la na sua 
contabilidade e a declará -la na sua declaração de rendimentos, porquanto concorria para a formação 
do seu lucro tributável no exercício de 2006, nos termos do art. 21.º do CIRC.

Não o tendo feito, bem andou a administração tributária ao proceder à correcção da matéria tribu-
tável da impugnante e à correspondente liquidação adicional impugnada como considerou a sentença 
recorrida.

A liquidação impugnada não padece pois de qualquer ilegalidade, pelo que a sentença que assim 
entendeu tem de ser confirmada.

4 – DECISÃO:
Pelo exposto acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar a 

sentença recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 16 de Outubro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 16 de Outubro de 2013.

Assunto:

Fundamentação dos juros de mora em plano de pagamento em prestações da dívida 
exequenda.
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Sumário:

 I — Tendo o contribuinte (executado) apresentado à AT uma tabela de cálculo dos juros 
de mora do seu plano de pagamento em prestações, e pretendendo que a elabo-
rada pela AT se encontrava errada e pedindo fundamentação, com elaboração de 
cálculos precisos sobre o montante dos juros, para o caso de a sua não ser aceite, 
não pode considerar -se fundamentada a resposta da AT que manteve a tabela já 
comunicada ao recorrente dizendo apenas que a mesma estava de acordo com a 
lei e tendo indicado as normas aplicáveis ao caso, nomeadamente em matéria de 
taxas.

 II — Deduzida reclamação contra esta decisão e tendo o juiz decidido que a tabela 
elaborada pela AT se encontrava fundamentada e obedecia às normas aplicáveis 
ao caso, impõe -se a revogação de tal decisão e a procedência da reclamação.

Processo n.º 1330/13 -30.
Recorrente: A………….
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. A…………, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF 
de Castelo Branco que julgou totalmente improcedente a reclamação por si deduzida contra decisão 
do órgão da execução fiscal, proferida no Processo de Execução Fiscal n.º 1279200201003542, que 
indeferiu um pedido de recálculo de juros de mora da dívida que se encontrava a pagar no âmbito de 
plano de pagamento em prestações, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª) Comete nulidade de sentença o tribunal que, admitindo no dispositivo daquela o que o recla-
mante pede  - em termos de, em concreto, é obrigar o Fisco a justificar os cálculos que faz de plano 
prestacional que mudou a partir da 22ª prestação  - deixa de o obrigar nesse sentido e fundamenta a 
conduta da AT legalmente.

2ª) A obrigação deduz -se pelo pedido da reclamação e esta sustenta -se em obrigar a AT a fazer os 
cálculos e a fundamentar esses e verificar que é como o reclamante sustenta: o Fisco duplicou a taxa de 
juro mas mudou a metodologia  - fazendo incidir a taxa de juros de 14,014% sobre o valor da garantia 
inicial, quando até à 21ª prestação o mesmo Fisco vinha fazendo incidir a taxa de juro em vigor à data 
sobre o valor de garantia deduzido das amortizações até então ocorridas.

3ª) A substituição invocada no pedido “de se for caso disso, alterar o mesmo, devendo esclarecer 
em juízo como procede para calcular as prestações”, não se reconduz a ser o tribunal a fundamentar, 
usando a lei.

4ª) Ou indefere ou ordena que o Fisco o faça, não tendo cabimento alegar -se que um plano pres-
tacional não inclui amortizações.

5ª) Comete assim nulidade do artº 668º, n.º 1 do CPC, por falta de pronúncia, pelo juiz, de questões 
que devesse apreciou de questões de que podia tomar conhecimento  - 668º, n.º 1 do CPC.

6ª) Ocorre inconstitucionalidade material dos artºs 43º, n.º 5, e 44º, nºs 2 e 3 da LGT e do artº 151º, 
nºs 2, 3 e 4 da LOE 2012, por violação dos princípios constitucionais: do estado de direito democrático 
(artº 2º da CRP); da proteção da confiança e da boa fé (artºs 18º, n.º 2 e 266º, nºs 1 e 2 da CRP); da 
proporcionalidade (artº 18º, n.º 2 da CRP); da igualdade (artº 13º da CRP); da não retroatividade (artº 
18º, n.º 3 da CRP); e do acesso ao direito e aos tribunais (artº 20º, n.º 2 da CRP).

Termos em que deve alterar -se a decisão recorrida por outra que supra as invocadas nulidades, 
obrigando o Fisco como foi pedido, conhecendo -se ainda das invocadas inconstitucionalidades materiais.

II. A Fazenda Pública veio apresentar contra -alegações nas quais conclui:
a) Com as alterações da LOE 2012 os juros de mora são devidos até à data do pagamento da dívida 

 - sem qualquer limite temporal aplicando -se, por força do artigo 151º, n.º 2 da Lei n.º 64 -B/2011, de 
30.12, a todos os processos de execução fiscal que se encontrem pendentes à data da entrada em vigor 
da presente lei.

b) A taxa de juros de mora é a definida na lei geral para as dívidas ao Estado e outras entidades 
públicas, exceto no período que decorre entre a data do termo do prazo de execução espontânea de 
decisão judicial transitada em julgado e a data do pagamento da dívida relativamente ao imposto que 
deveria ter sido pago por decisão judicial transitada em julgado, em que será aplicada uma taxa equi-
valente ao dobro daquela.

c) Dispõe o artº 196º, n.º 7 do CPPT que a importância a dividir em prestações não compreende 
os juros de mora, que continuam a vencer -se em relação à dívida exequenda incluída em cada prestação 
e até integral pagamento, os quais serão incluídos na guia passada pelo funcionário para pagamento 
conjuntamente com a prestação.
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d) O regime legal que prevê o pagamento das dívidas tributárias não estipula nenhum regime 
de amortização. Conforme se depreende do texto legal e já citado, a quantia exequenda é dividida no 
número de prestações autorizado, compreendendo -se em cada uma delas o valor dos juros e, após o 
pagamento final, a dívida extingue -se.

e) As legítimas expectativas do contribuinte foram asseguradas, uma vez que o plano prestacional 
existe, exclusivamente, por impulso processual do executado, que assim, beneficia de um regime mais 
favorável das dívidas tributárias;

f) O plano de prestações é do conhecimento do contribuinte, bem como o número de prestações 
acordadas (que aliás, são por si requeridas);

g) Pelo que os juros de mora não se vencem eternamente: vencem -se até à última prestação.
h) A Administração pautou a sua atuação pelos mais basilares princípios da legalidade, atuando 

sempre de harmonia com o regime legal previsto, mercê das alterações introduzidas pela Lei do Orça-
mento de Estado de 2012, refazendo o cálculo dos juros de acordo com o aí previsto.

Pelo que, com o mais que Vossas Excelências se dignarão suprir, não deve ser dado provimento 
ao recurso e, em consequência, deve ser mantida a decisão recorrida, com as legais consequências, só 
se assim se fazendo JUSTIÇA!

III. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 405/406, pronunciando -se no sentido da proce-
dência do recurso.

IV. Cumpre decidir.
V. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1º) Corre termos no Serviço de Finanças de Seia o processo de execução fiscal n.º 1279200201003542, 

instaurado em 13/06/2002 por dívida de IRS/1999, cujo pagamento voluntário terminou em 01/4/2002 
 - cfr. doc. 1 e 2 dos presentes autos;

2º). Em 28/06/2002, o executado apresentou impugnação judicial da liquidação de IRS/1999, 
tendo a mesma sido julgada improcedente por este TAF de Castelo Branco de 15/12/2009  - cfr. fls. 12 
e fls. 36 a 43 do SITAF;

3º). Por despacho de 7/04/2010, o Chefe do Serviço de Finanças, promoveu a notificação do 
executado para requerer o pagamento em prestações ou solicitar a dação em pagamento da dívida em 
execução fiscal  - cfr. docs. 3 e 4 dos presentes autos;

4º). Em 14/04/2010, o executado veio solicitar o pagamento em prestações referente à divida de 
IRS/1999 no valor total de € 42.011,43  - cfr. doc. 5 dos presentes autos e fls. 51 do SITAF;

5º). Em 15/04/2010, o pedido do executado de pagamento em prestações mereceu informação 
favorável (cfr. fls. 52 SITAF);

6º). Em 04/05/2010 o pedido referido no ponto 5 e 6, foi deferido  - cfr. doc. 6 dos presentes autos;
7º). O executado, ora reclamante, foi notificado das condições do plano prestacional (v. fls. 305);
8º). Em 30/07/2012, face ao recálculo dos juros de mora realizado pela AF veio o NEP  - Núcleo 

de Processos Executivos  - informar o Serviço de Finanças, através de mensagem de correio eletrónico, 
que a partir de 01/01/12 foi aplicada taxa agravada (cfr. doc. 9 junto aos presentes autos):

9º). Em 13/08/2012 o impugnante solicita junto do Diretor de Finanças de Seia informação sobre 
o recálculo dos juros de mora;

10º). Em 25/09/12, o ora reclamante é notificado da decisão que confirma o recálculo dos juros 
de mora efetuado pelos serviços;

11º). Em 04/10/12, o reclamante entrega petição inicial que dá origem à reclamação 
n.º 1279201220000014 e que foi enviada a este TAF de Castelo Branco em 12/10/12 que foi objeto de 
indeferimento liminar por falta de apresentação de conclusões  - fls. 15 do SITAF;

12º). Em 18/01/13, o reclamante apresenta, nova petição inicial (reformulada) junto do serviço de Fi-
nanças de Seia, a qual dá origem aos presentes autos de reclamação  - cfr. fls. 2 e segs. dos presentes autos.

VI. O recorrente imputa à decisão recorrida o vício de omissão de pronúncia, previsto no artº 688º, 
n.º 1 do CPC, uma vez que, tendo pedido ao Fisco que justificasse o recálculo dos juros de mora do 
seu plano prestacional de pagamento da dívida exequenda, a Mmª Juíza limitou -se a fundamentar a 
conduta da AT legalmente.

Ora, no entender do recorrente, tendo pedido à AT para justificar os referidos cálculos, ao 
juiz cabia apenas indeferir a reclamação ou ordenar que o Fisco procedesse à justificação daqueles.

Vejamos então se esta argumentação procede, fazendo um breve resumo da matéria de facto dada 
como provada.

VI.1. Contra o recorrente foi instaurado processo de execução fiscal para pagamento coercivo de 
dívida de IRS do ano de 1999, cujo prazo de pagamento voluntário havia terminado em 01.04.2002 
(v. facto 1º do probatório).

Deduzida impugnação judicial contra a liquidação daquele imposto, esta veio a ser julgada im-
procedente em 15.12.2009. O recorrente requereu o pagamento da dívida em prestações, tendo -lhe sido 
comunicado o plano de pagamento respetivo (factos 2º a 7º do probatório).
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Em 30.07.2012 foi efetuado o recálculo dos juros de mora do referido plano prestacional (facto 
8º do probatório).

O recorrente solicitou ao Diretor de Finanças de Seia informação sobre o recálculo de juros e 
apresentou uma tabela por si elaborada, pretendendo serem os montantes indicados nesta os legalmente 
corretos, tendo em atenção a amortização parcial da dívida (v. facto 9º do probatório).

Em resposta a este pedido foi produzida a informação que consta do documento n.º 9 referido 
no n.º 8º do probatório, cujo teor se dá por reproduzido. Nessa informação se dizia que os cálculos 
estavam corretos, indicavam -se as taxas relativas a vários períodos de vigência do plano prestacional 
e esclarecia -se ainda que as alterações das taxas resultavam das alterações legislativas resultantes dos 
OE para 2011 e 2012.

Esta informação foi notificada ao recorrente (facto 10º do probatório).
Aqui chegados cabe perguntar se a AT cumpriu ou não o seu dever de resposta (fundamentação) 

relativamente ao requerimento do recorrente.
VI.2. Desde já diremos que a decisão recorrida não pode manter -se.
Vejamos porquê.
No seu requerimento de fls. 8/11, dirigido à Direção de Finanças de Santarém, o recorrente in-

vocou a sua incompreensão quanto ao cálculo dos juros de mora do seu plano de pagamento da dívida 
exequenda em prestações, tendo apresentando uma tabela de cálculo na qual procura demonstrar o 
excesso de juros liquidados.

E pediu o recorrente que fosse corrigido esse cálculo, levando -se em conta os juros já pagos em 
excesso.

E mais pediu ainda que lhe fosse facultado o detalhe dos cálculos dos valores dos juros, se fosse 
considerado que o seu não se encontrava correto.

Em resposta a este requerimento, a AT limitou -se a dar a resposta que consta de fls. 26/27, reafir-
mando apenas que o cálculo estava correto e que as taxas de juro aplicadas tinham o seu fundamento 
nas alterações introduzidas pelos OE de 2011 e 2012.

Ora, sendo certo que o método de cálculo apresentado pelo recorrente e o elaborado pela AT são 
divergentes, a verdade é que aplicando as mesmas taxas de juro e os mesmos prazos, os resultados 
deveriam ser idênticos.

Deste modo, impunha -se que a AT explicitasse melhor o modo como efectuou o seu cálculo de 
modo a poder convencer o recorrente da legalidade do mesmo e que o cálculo por este apresentado 
não cumpria os critérios legais.

Como é sabido, a fundamentação destina -se a permitir ao interessado compreender o modo como 
se chegou a determinada decisão, a fim de este com ela poder conformar -se ou reagir pela via admi-
nistrativa ou contenciosa.

No caso concreto dos autos, a resposta (fundamentação) dada pela AT não é suficiente, pois que 
não explica como é que a tabela apresentada pelo recorrente e considerando os mesmos prazos e taxas 
de juros, chega a resultados diferentes. Provavelmente, a AT até poderá ter razão, mas, para tanto, terá 
de dar a conhecer em pormenor o modo como efectuou os cálculos e justificar onde é que a tabela do 
recorrente erra em face da lei.

Aliás, tal fundamentação torna -se ainda mais necessária na medida em que na nova tabela remetida 
ao recorrente (v. ponto 7 do probatório) depois de os juros quase triplicarem da 22ª à 25ª prestações, 
baixam drasticamente após a 26ª, passando a aproximar -se dos da tabela apresentada por aquele, apesar 
de as taxas de juro continuarem as mesmas.

Em face do que ficou dito, a reclamação do recorrente procede, pelo que fica prejudicado o conhe-
cimento da violação dos princípios constitucionais do estado de direito democrático (artº 2º da CRP), da 
proporcionalidade (artº 18º, n.º 2 da CRP); da igualdade (artº 13º da CRP), da não retroatividade (artº 18º, 
n.º 3 da CRP) e do acesso ao direito e aos tribunais (artº 20º, n.º 2 da CRP), invocados pelo recorrente.

VII. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revogando -se a decisão 
recorrida e julgando -se procedente a reclamação.

Sem custas, dado que a execução é anterior a 2004, altura em que a FP estava isenta de custas.

Lisboa, 16 de outubro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Dulce Neto. 

 Acórdão de 16 de Outubro de 2013.

Assunto:

Pagamento em prestações. Fundamentos autónomos da decisão. Inutilidade do co-
nhecimento do recurso.
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Sumário:

 I — Se a decisão recorrida se estriba em fundamentos distintos e autónomos, cada 
um capaz de alicerçar, por si só, a decisão de improcedência da reclamação, o 
recorrente deve atacar todos eles para impugnar eficazmente a decisão.

 II — Se tal não acontece, o mérito que o recurso pudesse ter é absolutamente inidóneo 
para fundar a alteração do julgado, por este ser sempre de manter seja qual for 
a tese que o tribunal de recurso adopte quanto ao fundamento controvertido no 
recurso.

Processo n.º 1358/13 -30.
Recorrente: A…………, L.da

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

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

1. A…………, LDA, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença proferida pelo TAF de 
Leiria que julgou improcedente a reclamação por si apresentada, ao abrigo do disposto nos arts. 276º e 
seguintes do CPPT, contra o despacho proferido pelo Senhor Chefe do Serviço de Finanças de Caldas 
da Rainha, na parte em que não apreciou o pedido de aplicação do reembolso do IVA relativo ao período 
de 20o9 (no montante de € 122.000,00) no pagamento parcial da dívida em cobrança no processo de 
execução fiscal n.º 1350201101054660 contra ele instaurado por dívidas de IVA no montante global 
de € 403,449,22.

1.1. Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A). Em 10 de Janeiro de 2013 a recorrente apresentou o primeiro pedido de pagamento em 24 

prestações no qual solicitou que no referido pagamento em prestações fosse feita a dedução do reem-
bolso do IVA de € 122.000,00.

B). O supra referido pedido de pagamento em 24 prestações foi indeferido com base no enten-
dimento segundo o qual se tratava de paga mento parcial em prestações, não havendo certeza que o 
reembolso venha a acontecer e que o pagamento por conta venha a acontecer.

C). De facto, a recorrente verificou que tinha incorrido em erro na forma como, em 10 de Janeiro 
de 2013, tinha formulado o pedido de pagamento em 24 prestações pelo que, em 28 de Fevereiro de 
2013, efectuou segundo pedido de pagamento em 24 prestações.

D). No segundo pedido de pagamento em 24 prestações, a recorrente solicitou o pagamento em 
24 prestações bem como autorização condicional no sentido de, logo que possível, lhe venha a ser 
aplicado o reembolso na quantia de € 122.000,00.

E). Ora e tal como resulta dos dois pedidos de pagamento em prestações formulados pela recor-
rente, a questão da aplicação do reembolso do IVA, na quantia de € 122.000,00, não foi apresentada da 
mesma forma e com o mesmo sentido nos dois pedidos de pagamento em prestações.

F). Assim, no primeiro pedido de pagamento em prestações o reembolso do IVA foi colocado 
como pressuposto prévio ao próprio pedido de pagamento em prestações, enquanto no segundo pedido 
de pagamento em prestações o reembolso do IVA foi solicitado como uma forma de amortização ex-
traordinária da própria dívida exequenda.

G). Em matéria de compensação de dívidas tributárias, dispõe a alínea a) do n.º 3 do artigo 89º 
do CPPT que “a compensação efectua -se pela seguinte ordem de preferência:... a) Com dívidas da 
mesma proveniência e, se respeitarem a impostos periódicos, respeitantes a diferentes períodos de 
tributação”.

H). Assim no caso do reembolso do IVA, na quantia de € 122.000,00, a sua aplicação no processo 
de execução de IRC de 2007, quando existem dívidas IVA constitui um acto ilegal.

I). A douta sentença reclamada fez errada aplicação do n.º 2 do artigo 56º da LGT e violou a 
alínea a) do n.º 3 do artigo 89º do CPPT.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente, revogando -se a douta sentença 
recorrida e em consequência ser anulado o douto despacho reclamado, datado de 25 de Março de 2013, 
na parte em que não apreciou a aplicação do reembolso do IVA, na quantia de € 122.000,00, para pa-
gamento no processo executivo do IVA.

1.2. A Fazenda Pública, ora Recorrida, não apresentou contra -alegações.
1.3. O Exmº Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer em que, acompanhando o 

teor da resposta da Fazenda Pública, de fls. 33 a 38, bem como teor do parecer do Ministério Público 
em 1ª instância, de fls. 144, conclui no sentido de que, «A sentença do T.A.F. de Leiria e ora recorrida 
deve ser mantida, já que não se vislumbra sequer qualquer possibilidade de decisão diversa.».

1.5. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir.
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2. A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
1. Foi instaurado contra “A…………, Ldª” no Serviço de Finanças de Caldas da Rainha o processo 

de execução fiscal n.º 1350201101054660, por dívidas de IVA no montante de € 403,449,22 do ano 
2007, 2008 e 2009  - (informação de fls. 69 cujo conteúdo se dá por reproduzido);

2. Em 27/11/2012 a reclamante requereu, por fax, junto do órgão de execução fiscal que o reem-
bolso de IVA pendente nos respectivos serviços fosse aplicado no pagamento da dívida exequenda nos 
autos supra referidos  - (fls. 8 dos autos cujo conteúdo se dá por reproduzido).

3. Em 10/01/2013 a reclamante apresentou junto do órgão de execução fiscal um pedido de paga-
mento em 24 prestações do montante remanescente em dívida na execução, após dedução do reembolso 
de IVA de € 122.000,00 e do pagamento por conta de € 100.000,00 – (fls. 60 e correcção de fls. 65 do 
PA apenso cujo conteúdo se dá por reproduzido).

a) relativamente ao pagamento por conta, o valor de € 100.000,00 seria conseguido através do 
levantamento de garantias constituídas sobre existências da reclamante, nomeadamente de bens imóveis 
penhorados a favor da AT.

b) tal pedido foi indeferido pelo órgão de execução fiscal, encontrando -se a correr seus termos no 
TAF de Leiria o processo de reclamação de actos do chefe com o n.º 297/13.6BELRA.

4. O pedido de pagamento em prestações foi indeferido por despacho proferido em 14/02/2013, 
exarado sobre a informação de 12/2/2013, com o seguinte teor:

“Concordo. As dívidas exigíveis em processo executivo só podem ser pagas em prestações se 
o forem pela totalidade. Esta é a única interpretação possível da redacção do n.º 1 do art. 196º do 
CPPT. A executada ao condicionar o pedido ao remanescente do valor da dívida após a aplicação 
de um reembolso de IVA no valor de € 122.000,00 por si solicitado e ainda ao pagamento por conta 
a efectuar no valor de € 100.000,00, está, a requerer um pedido de pagamento parcial de dívida em 
prestações. Acresce que nem há certeza de que aquele reembolso venha a acontecer nem o pagamento 
por conta venha a ser efectuado. Assim com os fundamentos supra e ainda da informação que antecede, 
indefiro o pedido por falta de suporte legal ao não reunir as condições do n.º 1 do artigo 196 do CPPT 
e artigo 42 da LGT.»  - (fls. 68 cujo conteúdo se dá por reproduzido).

5. A reclamante foi notificada deste despacho em 21/02/2013.
6. Em 28/2/2013 a reclamante apresentou novo pedido de pagamento em 24 prestações, invocando 

que a forma como tinha apresentado o pedido anterior teria suscitado dúvidas na medida em que parecia 
fazer depender a quantificação da dívida da dedução prévia do reembolso de IVA e do pagamento por 
conta – (fls. 74 e segs. cujo conteúdo se dá por reproduzido.

a. Na parte final do requerimento diz ainda «… Dada a debilidade e vulnerabilidade da situação 
económica e financeira da executada, a mesma pretende que, logo que seja possível e em caso de pro-
cedência do respectivo pedido judicial, venha a ser efectuada a aplicação de 100.000,00, relativa ao 
processo de reclamação do acto do chefe actualmente pendente neste Serviço de Finanças...» e «… Além 
disso, a executada desde já solicita autorização condicional no sentido de que, logo que possível, venha 
a ser aplicado o reembolso do IVA, na quantia estimada de € 122.000,00...» e conclui pedindo «Termos 
em que se requer a V. Exª se digne autorizar o pagamento da dívida em vinte e quatro prestações.».

7. O pedido foi deferido por despacho proferido em 25/03/2013, com o seguinte teor: «Face à 
informação que antecede, verificados os requisitos legais, autorizo excepcionalmente o pagamento da 
dívida em 24 prestações mensais e sucessivas nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 196º do CPPT» 
 - (fls. 83 cujo conteúdo se dá por reproduzido).

8. Na informação de 20/3/2013 que antecedeu o despacho anterior, consta, a final, a informação: 
“Quanto ao pagamento por conta e à compensação do reembolso de IVA, mantendo -se a ausência de 
certeza quanto à ocorrência dos mesmos, nesta data, o pedido não poderá ser apreciado»  - (fls. 85 cujo 
conteúdo se dá por reproduzido).

9. A reclamante foi notificada deste despacho em 11/04/2013.
10. Relativamente ao período de Setembro de 2012, a reclamante apurou o crédito de IVA na quantia 

de € 122.000,00, cujo reembolso requereu com a entrega da respectiva declaração periódica de IVA.
11. Contra a executada encontra -se ainda pendente, no Serviço de Finanças de Caldas da Rainha, 

o processo executivo n.º 1350201101043498 e apensos para cobrança de IRC de 2007, 2008 e 2009 
 - (fls. 9 cujo conteúdo se dá por reproduzido).

12. O IRC referente a 2007, 2008 e 2009, encontra -se impugnado neste Tribunal Fiscal nos pro-
cessos de impugnação n.º 1149/12.2BELRA, n.º 1150/12.6BELRA, e n.º 1151/12.4BELRA.

13. O reembolso autorizado na quantia de € 118.733,69, foi aplicado, em 8 de Abril último, no 
processo de execução fiscal n.º 1350201101043498 que corre termos no SF de Caldas da Rainha para 
cobrança de IRC relativo a 2007  - (fls. 9 cujo conteúdo se dá por reproduzido).

3. A questão que a Recorrente coloca à apreciação deste Tribunal é a de saber se a sentença recor-
rida incorreu em erro de julgamento de direito na apreciação da legalidade do despacho reclamado, de 
25 de Março de 2013, por errada aplicação da alínea a) do n.º 2 do art. 52º da LGT (preceito segundo 
o qual não existe dever de decisão quando: a) a administração tributária se tiver pronunciado há me-
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nos de dois anos sobre pedido do mesmo autor com idênticos objecto e fundamentos), bem como por 
errada interpretação da alínea a) do n.º 3 do art. 89º do CPPT (preceito segundo o qual a compensação 
efectua -se pela seguinte ordem de preferência: a) Com dívidas da mesma proveniência e, se respeitarem 
a impostos periódicos, relativas ao mesmo período de tributação).

Segundo a sentença recorrida, «Conforme a reclamante alega, a reclamação incide sobre o despa-
cho de 25/3/2013 na parte em que não apreciou a aplicação do reembolso do IVA relativo ao período 
12.09, na quantia de € 122.000,00.

No pedido sobre o qual recaiu o despacho em causa, a reclamante pediu, a final, autorização 
para pagamento da dívida exequenda em vinte e quatro prestações.

Sobre este pedido, recaiu o seguinte despacho datado de 25/3/2013, “Face à informação que 
antecede, verificados os requisitos legais, autorizo excepcionalmente o pagamento da dívida em 24 
prestações mensais e sucessivas nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 196º do CPPT”.

Mas a reclamante solicitara, também, autorização condicional no sentido de que logo que possível, 
venha a ser aplicado o reembolso do IVA, na quantia estimada de € 122.000,00.

Matéria sobre a qual não recaiu pronúncia.». E julgando que a Administração Tributária está 
obrigada a pronunciar -se sobre todos os assuntos da sua competência que lhe sejam apresentados, de 
harmonia com o disposto no n.º 1 do art. 56º da LGT, considerou, todavia, que esse dever de decisão 
não existia no caso, por força do disposto na alínea a) do n.º 2 do art. 56º da LGT, em virtude de a Ad-
ministração se ter pronunciado há menos de dois anos sobre o pedido do mesmo autor, com idênticos 
objecto e fundamentos, tendo em conta o pedido já apreciado e decidido em 14/2/2013.

Todavia, socorrendo -se de um segundo raciocínio argumentativo, julgou -se na sentença que «Po-
rém, a reclamante assume como fazendo parte do despacho de 25/3/2013 o segmento da informação 
que o antecedeu e onde é referido que “Quanto ao pagamento por conta e à compensação do reembolso 
de IVA, e mantendo -se a ausência de certeza quanto à ocorrência dos mesmos, nesta data, o pedido 
não poderá ser apreciado”, pois embora tal “assunção” não resulte clara dos termos utilizados no 
despacho, é uma interpretação admissível perante a sua redacção “Face à informação que antecede...”, 
ou seja, o despacho parece ter «concordado» com a informação, no uso da faculdade conferida pelo 
art. 77º/1 LGT, a qual menciona o segmento aludido.

Mas mesmo que assim se entenda, o despacho apenas refere não se poder pronunciar sobre a 
questão considerando a incerteza sobre o reembolso do IVA. Tal como no despacho de 14/2/2013.

A aplicação do reembolso na compensação de dívidas só se verificou em 8 de Abril de 2013, ou 
seja, depois do despacho de 25/3/2013.

Parece claro, portanto, que na data deste último despacho persistia a incerteza quanto ao reem-
bolso requerido, pelo que o pedido não podia ser apreciado (a «apreciação condicional» carece de 
fundamento legal).».

Com este segundo e distinto fundamento, julgou -se, assim, que a questão fora apreciada e decidida 
no despacho reclamado, embora por remissão para a fundamentação da informação que o precedeu, 
despacho que terá assumido, dessa implícita forma, a resolução de não ser possível apreciar, no momento, 
a requerida autorização condicional. E mais se decidiu que, relativamente às dívidas de IRC, na qual 
acabou por ser aplicado, por diverso acto de compensação, o aludido reembolso de IVA, e cuja legali-
dade a reclamante aqui contesta, se trataria de matéria que não podia ser apreciada nesta reclamação, 
«devendo a reclamante, em requerimento autónomo suscitar a legalidade do procedimento, mediante 
alegação da causa de pedir adequada e pedido pertinente.».

Neste recurso, a Recorrente não desenvolveu qualquer esforço argumentativo centrado em con-
trariar a bondade daquele segundo fundamento aduzido na sentença para concluir pela improcedência 
da sua pretensão, tendo -se limitado a defender a errada aplicação do n.º 2 do art. 52º da LGT, por 
inexistência de identidade entre o pedido que deu origem ao despacho de 14/02/2013 e o pedido que 
deu origem ao despacho ora reclamado. E relativamente à julgada impossibilidade de atacar, nesta re-
clamação, a legalidade de diverso acto de aplicação do reembolso de IVA no pagamento de dívida de 
IRC, também não desfere qualquer ataque aos elementos do silogismo judiciário em que se apoiou o 
raciocínio do julgador, não tendo procurado demonstrar o desacerto do julgado com a indicação de vício 
ou erro determinante da alteração ou anulação da decisão recorrida, limitando -se a insistir na violação 
da alínea a) do n.º 3 do art. 89º do CPPT, por este preceito impor que a compensação se efectue pela 
seguinte ordem de preferência: «a) com dívidas da mesma proveniência e, se respeitarem a impostos 
periódicos, relativas ao mesmo período de tributação.».

Não atacando essa distinta e autónoma fundamentação, deixando -a incólume, a decisão de im-
procedência da reclamação subsistirá, independentemente da posição que se tome sobre o segmento da 
fundamentação impugnada. Isto é, mesmo que este Tribunal viesse a dar provimento à tese da Recorrente, 
sempre a decisão recorrida haveria de subsistir com base nos outros fundamentos de improcedência 
não atacados no recurso.

Por conseguinte, os fundamentos do recurso não têm aptidão ou idoneidade jurídica para poder 
estribar uma alteração do julgado, não tendo qualquer utilidade prática a apreciação das questões sus-
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citadas pela Recorrente. E não sendo lícito ao tribunal realizar no processo actos inúteis (art. 130º do 
actual CPC), tem de ser mantida, sem mais, a sentença recorrida.

Por isso, o recurso não pode obter provimento.
4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal 

Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 16 de Outubro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Pedro 
Delgado. 

 Acórdão de 16 de Outubro de 2013.

Assunto:

Reclamação Judicial. Declaração de Prescrição da Dívida Exequenda após a Venda 
Executiva dos Bens Penhorados. Impossibilidade de efectuar o pagamento Coercivo 
da Dívida Exequenda. Dever de Restituição das Quantias Depositadas à Ordem da 
Execução.

Sumário:

 I — O cumprimento coercivo da obrigação dá -se, não com a venda executiva, mas 
com a aplicação do produto da venda nos pagamentos.

 II — Se, em momento prévio ao dos pagamentos foi oficiosamente declarada a pres-
crição da dívida exequenda fica impedida a aplicação do produto da venda no 
pagamento desta, porquanto tal pagamento coercivo corresponderia à realização 
coactiva de uma prestação, que se tornou judicialmente inexigível, sendo lícito ao 
executado recusar o cumprimento da prestação ou opor -se, por qualquer modo, ao 
exercício do direito prescrito (artigo 304.º n.º 1 do CC).

Processo n.º 1438/13 -30.
Recorrente: A…, S.A.
Recorrido: Autoridade Tributária e Aduaneira.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A……………….., S.A, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sen-

tença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 19 de Julho de 2013, que julgou improcedente a reclama-
ção judicial por si deduzida contra o despacho do Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa -5, que 
indeferiu o pedido de restituição de quantias depositadas à ordem da execução fiscal, apresentando 
as seguintes conclusões:

a) A dívida exequenda, em processo de execução fiscal, só se extingue (total ou parcialmente) 
com a aplicação do produto da venda, isto é, com o concreto ato de aplicação da quantia arrecadada 
no seu pagamento (neste sentido, vide, o acórdão do TCA Norte de 27/11/2008, tirado no Recurso 
n.º 00595/04).

b) Não é o momento em que a Administração Tributária recebe o produto da venda em execução 
fiscal, em que ainda nem se sabe se virá a ser aplicado no próprio processo executivo, o momento em 
que se considera cumprida a obrigação.

c) O direito peticionado nos presentes autos não incide sobre a coisa vendida, incidindo antes, 
sobre o produto obtido com a venda dos bens, o qual naturalmente pertence ao vendedor.

d) Resulta claro que o momento relevante para aferir do cumprimento da obrigação tributária, é o 
do pagamento, por este acarretar a extinção da dívida e em consequência a extinção da execução.

e) A prescrição da dívida na origem do processo de execução fiscal acima referido, foi oficiosa-
mente declarada pela Administração Tributária e reconhecida na douta Sentença recorrida, não existindo 
dúvidas em relação á sua verificação.
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f) A prescrição da obrigação tributária implica que ela deixe de existir como obrigação civil, co-
ercivamente exigível, pelo que também constitui causa de extinção da execução fiscal (neste sentido, 
vide Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, in Código de procedimento … cit. p. 215).

g) A partir do momento em que se encontra extinta a execução, não podem na mesma ser praticados 
quaisquer atos, por esta inexistir validamente na ordem jurídica.

h) Razão pela qual, não tendo a quantia resultante das vendas efectuadas em execução fiscal sido 
aplicada, em momento prévio ao da prescrição, para pagamento da dívida na sua origem,

i) Não mais pode ser aplicada, devendo tal quantia ser devolvida à ora recorrente, tal como peti-
cionado na reclamação.

j) Assim, tendo a douta Sentença recorrida decidido que o momento relevante para aferir do 
cumprimento da obrigação é o da obtenção do produto da venda, preconizou uma errónea interpretação 
das disposições legais aplicáveis, padecendo de erro de julgamento, não podendo em consequência 
permanecer na ordem jurídica.

k) A situação em que, no n.º 2 do art. 304.º do CC, se proíbe o reembolso da quantia utilizada no 
pagamento de obrigação prescrita é apenas o do pagamento espontâneo, (neste sentido, vide, Conselheiro 
Jorge Lopes de Sousa, anotação 10 ao art. 175.º do CPPT, anotado e comentado, cit…. p. 210).

l) Devem distinguir -se os conceitos de «pagamento voluntário» e de «pagamento espontâneo», 
pois desde logo, não coincide o significado natural destas expressões.

m) O conceito jurídico de «prestação espontânea» é dado pelo art. 403.º, n.º 2 do CC, referindo-
-se que «a prestação considera -se espontânea, quando é livre de toda a coação, licita ou ilícita, (neste 
sentido, vide, Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, in, Sobre a Prescrição das Obrigações Tributárias … 
cit. p 25 e 26).

n) Por isso, e salvo o devido respeito, parece não ser correcta a posição assumida pelo STA, 
no Acórdão de 19 -9 -2007, tirado no Recurso n.º 194/07, em que se fazem coincidir os conceitos de 
pagamento voluntário e se considera ser espontâneo o pagamento efectuado no processo de execução 
fiscal na sequência de atos executivos praticados após o decurso do prazo de prescrição (neste sentido, 
vide, Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, in, Sobre a Prescrição das Obrigações Tributárias … cit. nota 
2, pág 26).

o) Ora, no seguimento do entendimento acima transcrito, a referência a “toda” a coacção constante 
do n.º 2 do art. 403 do Código Civil (CC), abrange quer a coacção licita quer a ilícita.

p) Sendo certo, que ainda que assim não se entenda, o que apenas por mera cautela se concebe, 
sempre a aplicação da quantia em causa para pagamento da dívida em momento posterior ao da pres-
crição constituiria coacção ilícita, atento o dever da Administração Fiscal de declarar oficiosamente a 
prescrição (neste sentido, vide, Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, in, Sobre a Prescrição das Obrigações 
Tributárias … cit. p 25 e 26).

q) Pelo que, sempre assiste direito à repetição do indevido, caso a quantia já tenha sido ou venha 
a ser aplicada no pagamento da dívida na origem do processo de execução fiscal, por o mesmo se 
encontrar extinto por prescrição.

r) Assim, a douta Sentença recorrida ao ter decidido no sentido de que na presente situação não 
poderia haver lugar à repetição da prestação, preconizou uma errónea interpretação das disposições 
legais aplicáveis, padecendo de erro de julgamento, não podendo, em consequência, permanecer na 
ordem jurídica.

s) Acresce, que se encontram reunidos os requisitos da verificação do enriquecimento sem causa 
ou locupletamento à custa alheia, pelo que, a recorrente tem direito à restituição da quantia em causa.

t) Assim, a douta Sentença de 1.ª instância, ao ter decidido em sentido contrário, também pelo 
ora exposto, padece de erro de julgamento, não podendo em consequência permanecer na ordem ju-
rídica.

Nestes termos, atentos os fundamentos expendidos, nos melhores de direito, com o douto supri-
mento de Vossas Excelências, deve o presente recurso ser julgado procedente, pelas razões expendidas, 
sendo revogada a douta Sentença do Tribunal “a quo” e, em consequência, ser a reclamação julgada 
procedente pelas razões explanadas e em consequência, ser ordenada a restituição da quantia de 
€1.542.599,10 a favor da sociedade ora recorrente, com todas as consequências legais daí advindas. 
SÓ ASSIM SE FARÁ JUSTIÇA

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
Vem interposto recurso da douta sentença proferida no processo n.º 886/13.9BELRS do Tribunal 

Tributário de Lisboa que julgou improcedente a reclamação deduzida pela “A……………….., S.A.” 
contra o despacho o chefe do serviço de finanças de Lisboa – 5 que indeferiu o pedido de restituição 
de quantias arrecadadas no âmbito da execução fiscal n.º 3271199001034227.
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Nas Conclusões da sua Alegação sustenta a recorrente, em síntese, que a sentença recorrida 
padece de erro de julgamento ao ter decidido que:

 - “(…)o momento relevante para aferir do cumprimento da obrigação é o da obtenção do produto 
da venda (…)” – (Conclusão j);

 - “(…) na presente situação não poderia haver lugar à repetição da prestação (…)” – Conclusão r)”;
 - não se encontram reunidos os requisitos da verificação do enriquecimento sem causa – Con-

clusões s) e t).
Vejamos.
As obrigações tributárias podem extinguir -se pelo pagamento, por dação em pagamento e por 

compensação (art. 40.º da LGT). “A prescrição da obrigação tributária não a extingue, mas torna -a 
inexigível coercivamente” (cfr. Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tribu-
tário, Anotado e Comentado, 6.ª Edição, IV Volume, p. 221).

A venda dos bens penhorados, como se decidiu no douto Ac. do TCANorte de 21.11.2008, pro-
ferido no processo n.º 00595/04, em que foi relatora a Exma Desembargadora, ora Conselheira deste 
Supremo Tribunal, Dulce Neto, “(…) não faz, por si só, extinguir a dívida exequenda; E nem mesmo a 
arrecadação e depósito do produto da venda na rúbrica própria provocam essa extinção.

A dívida exequenda só se extingue (total ou parcialmente) com a aplicação do produto da venda, 
isto é, com a aplicação da quantia arrecadada no pagamento da dívida. É o que decorre, inequivoca-
mente, do disposto no art. 261º, n.º 1, do CPPT, que regula sobre a extinção da execução pelo pagamento 
coercivo e que estipula o seguinte: «Se, em virtude da penhora ou da venda, forem arrecadadas impor-
tâncias suficientes para solver a execução, e não houver lugar a verificação e graduação de créditos, 
será aquela declarada extinta depois de feitos os pagamentos». Aliás, o mesmo decorre do art. 176.º, 
n.º 1, alínea a) do CPPT, segundo o qual «o processo de execução fiscal extingue -se … por pagamento 
da quantia exequenda e acrescido», bem como do art. 269.º, ao estipular que «efectuado o pagamento 
voluntário, o órgão da execução fiscal onde correr o processo declara extinta a execução».

O que se compreende, pois que destinando -se a acção executiva à satisfação da obrigação exequenda, 
esta só pode extinguir -se com o seu efectivo pagamento (voluntário ou coercivo) e não com a mera arre-
cadação e depósito do produto da venda na execução. Aliás, sabido que o produto da venda se destina a 
ser entregue, em pagamento e segundo a respectiva graduação na eventual reclamação de créditos, ao 
exequente aos credores que tenham garantias sobre os bens vendidos, nada garante, na fase do depósito 
do produto da venda, que as dívidas exequendas venham a obter pagamento através desse produto”.

Ora, como resulta do probatório (pontos A a E) o “processo de execução fiscal foi oficiosamente 
declarado prescrito”, sem que o produto da venda dos bens penhorados tenha sido aplicado no paga-
mento da dívida exequenda antes declaração prescrição, ou seja, a dívida não se extinguiu por efeito 
do pagamento ou por qualquer outro meio de cumprimento da obrigação tributária apenas se tornando 
inexigível pelo decurso do prazo prescricional.

Consequentemente, efectuar agora no âmbito da execução fiscal o pagamento da dívida exequenda, 
ainda que com dinheiro arrecadado da venda dos bens penhorados, não deixaria de se traduzir, salvo 
melhor entendimento, no pagamento forçado de uma dívida coercivamente inexigível, procedimento 
que não parece ser legalmente admissível. É que a mera arrecadação e depósito do produto da venda 
na execução não concretiza o pagamento, ou seja, a prestação que extingue a dívida exequenda e esta, 
por efeito da prescrição, deixou de ser exigível coercivamente.

O pagamento realizado nessas condições nunca poderia ter -se por espontâneo nem sequer por 
voluntário pelo que jamais poderia funcionar a regra da não repetição da prestação inscrita no n.º 2, do 
art. 304º do C. Civil (cfr., a este propósito, o recente douto Ac. deste Supremo Tribunal de 10 -07 -2013, 
in Proc. n.º 0912/13).

O requerimento a que alude o ponto F) do probatório deveria, pois, ter sido deferido.
Nesta conformidade, sem mais delongas, pronuncio -me pela procedência do presente recurso e 

pela revogação da sentença recorrida que deverá ser substituída por outra que, concedendo provimento 
à reclamação deduzida pela ora recorrente, anule o despacho reclamado.

Com dispensa dos vistos legais, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se bem andou a sentença recorrida ao julgar improcedente a reclamação judicial 

deduzida contra o despacho de indeferimento de restituição de quantias arrecadadas com a venda 
executiva de bens e depositadas à ordem da execução fiscal, reconhecida que foi administrativamente 
prescrição da dívida exequenda sem que o produto da venda dos bens penhorados tenha sido aplicado 
na execução fiscal.

5 – Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
A) Em 19/03/1990 foi instaurado à Reclamante, no então 6º juízo do tribunal tributário de 

1.ª instância de Lisboa, o processo de execução fiscal n.º 3271199001034227, para cobrança da quantia 
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de 1.600.016,65€ 8320.774.539$00), referente a imposto sobre os produtos petrolíferos, com base na 
certidão de dívida da Alfândega de Lisboa datada de 09/03/1990 (cfr. fls. 1 e 2 do PEF).

B) A reclamante foi citada para os termos do processo de execução fiscal em 23/03/1990 (cfr. fls. 4 
e 5 do PEF).

C) No âmbito do processo de execução fiscal foram efectuadas várias penhoras e vendidos os 
respectivos bens (cfr. autos de penhoras e termos de adjudicação constantes do PEF, cujo teor aqui se 
dá por reproduzido para todos os efeitos legais, e informação de fls. 47 e ss dos autos).

D) O processo de execução fiscal mencionado foi oficiosamente declarado prescrito desde 
11/05/2004 (cfr. informação de fls. 47 dos autos, e fls. 780 do PEF).

E) Em 21/12/2011 foi prestada informação nos autos de execução fiscal de que se encontram 
depositados em receitas de operação de tesouraria um total de 1.542.599,14 € (309.263.361,00 ESC.), 
depositados em 1994 e 1996, resultante da venda dos bens penhorados no processo de execução fiscal 
mencionado em A) e não aplicados no processo de execução (cfr. fls. 783 do PEF, cujo teor aqui se dá 
por reproduzido, e fls. 803 e ss do PEF).

F) Em 22/06/2012 a Reclamante apresentou um requerimento dirigido ao chefe do serviço de 
finanças de Lisboa 5, solicitando a devolução das importâncias depositadas à ordem dos autos de exe-
cução fiscal mencionado em A), provenientes das vendas efectuadas, com o fundamento, em síntese, 
de que a dívida foi declarada prescrita oficiosamente (cfr. fls. 888 e 890, do PEF cujo teor aqui se dá 
por reproduzido).

G) Pelo ofício n.º 7920 de 12/10/2012, recebido a 17/10/2012 assinado pelo chefe do serviço 
de finanças de Lisboa – 5 foi levado ao conhecimento do reclamante que “…atendendo ao fixado no 
n.º 1 do art. 56.º da LGT, informa -se que a Autoridade Tributária e Aduaneira desconhece a existência 
de qualquer crédito tributário certo, líquido e exigível a seu favor, pelo que nada existe para devolver 
ao contribuinte.” (cfr. fls. 929 do PEF, cujo teor aqui se dá integralmente por reproduzido, e fls. 937 
verso do PEF).

H) A p.i. foi apresentada junto do serviço de finanças de Lisboa – 5 em 29/10/2012 (cfr. fls. 930 
e 937 do PEF).

6 – Apreciando.
6.1 Da não restituição ao executado das quantias arrecadadas com a venda executiva, depositadas 

à ordem da execução fiscal, após a prescrição da dívida exequenda.
A sentença recorrida, a fls. 167 a 180 dos autos, após julgar inverificadas as excepções ao conhe-

cimento do pedido suscitadas pela Fazenda pública na sua contestação – de insindicabilidade da decisão 
reclamada, de contradição entre o pedido e a causa de pedir, de impropriedade do meio utilizado para 
conhecimento do invocado enriquecimento sem causa (cfr. sentença recorrida a fls. 172/175) –, apreciou 
o mérito da reclamação julgando -a improcedente, no entendimento de que tendo a declaração oficiosa 
da prescrição tido lugar já depois da venda dos bens penhorados, não tendo, contudo, sido efectuada a 
aplicação dos montantes obtidos com a venda no processo de execução fiscal, a prescrição teve lugar 
já após o cumprimento da obrigação, não podendo, pois, a reclamante opor -se ao exercício do direito 
prescrito (artigo 304.º n.º 1 do Código Civil  - CC) já que este foi exercido antes da declaração da 
prescrição, no momento em que o credor obtém o produto da venda dos bens penhorados, até porque 
“(a) venda em execução transfere para o adquirente os direitos do executado sobre a coisa vendida 
(art. 824.º, n.º 1 do CPC), retirando -se deste preceito legal que a partir do momento em que os bens 
penhorados são vendidos os direitos que eram do executado sobre a coisa vendida se transferem para 
o adquirente, extinguindo -se, portanto, todos os direitos do executado sobre tais bens bem como os 
seus direitos sobre o produto da coisa vendida (cfr. sentença recorrida, a fls. 176 e 177 dos autos).

Considerou, ainda, a sentença recorrida que não estamos perante a situação (…) em que poderá 
repetir a prestação realizada, por estarmos perante um pagamento coercivo (art. 304.º n.º 2 do C.C.) 
pois a obrigação de pagamento por parte da reclamante considera -se cumprida se o produto da venda 
for suficiente para a satisfação da dívida exequenda, ocorrida antes da prescrição, e, mesmo que assim 
não fosse, porque a prestação não deixa de ser espontânea pelo facto do pagamento se dar no âmbito de 
um processo de execução fiscal, uma vez que o exercício de direitos processuais de carácter executivo 
não constitui coacção ilegítima (Acórdão do STA de 19/09/2007, processo n.º 0194/07), mais julgando 
que não se verifica o invocado enriquecimento sem causa previsto no art. 473.º do CC porquanto as 
quantias em causa resultam da venda de bens penhorados nos autos de execução fiscal, no âmbito 
da cobrança coerciva de dívidas, que foram arrecadadas antes do decurso do prazo de prescrição, 
existindo pois uma causa justificativa (cfr. sentença recorrida, a fls. 178 e 179 dos autos).

Discorda do decidido a recorrente, alegando, em síntese, que, ao contrário do decidido, o momento 
relevante para aferir do cumprimento da obrigação é o da aplicação do produto da venda, e não o da 
venda ou o da obtenção do produto desta, que o direito peticionado nos presentes autos não incide sobre 
a coisa vendida, incidindo antes, sobre o produto obtido com a venda dos bens, o qual naturalmente 
pertence ao vendedor e que não tendo a quantia resultante das vendas efectuadas em execução fiscal 
sido aplicada, em momento prévio ao da prescrição, para pagamento da dívida na sua origem, não 
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mais pode ser aplicada, devendo tal quantia ser devolvida à ora recorrente, tal como peticionado na 
reclamação. Alega ainda que a situação em que, no n.º 2 do art. 304.º do CC, se proíbe o reembolso da 
quantia utilizada no pagamento de obrigação prescrita é apenas o do pagamento espontâneo, sendo 
o conceito jurídico de «prestação espontânea» dado pelo art. 403.º, n.º 2 do CC, referindo -se que «a 
prestação considera -se espontânea, quando é livre de toda a coação, licita ou ilícita, pelo que sempre 
a aplicação da quantia em causa para pagamento da dívida em momento posterior ao da prescrição 
constituiria coacção ilícita, atento o dever da Administração Fiscal de declarar oficiosamente a pres-
crição, assistindo -lhe, pois, o direito à repetição do indevido, caso a quantia já tenha sido ou venha 
a ser aplicada no pagamento da dívida na origem do processo de execução fiscal, por o mesmo se 
encontrar extinto por prescrição, mais alegando que se encontram reunidos os requisitos da verificação 
do enriquecimento sem causa ou locupletamento à custa alheia, pelo que, a recorrente tem direito à 
restituição da quantia em causa.

O Excelentíssimo Procurador -Geral adjunto junto deste Supremo Tribunal emitiu o parecer supra 
transcrito, no sentido de que o recurso merece provimento.

Entendemo -lo também assim.
De facto, não pode considerar -se ser o momento da venda executiva – realizada antes da decla-

ração oficiosa de prescrição da dívida exequenda – o momento relevante para aferir do cumprimento 
(coercivo) da obrigação, pois que se assim fosse a execução fiscal, instaurada para cobrança coerciva 
da dívida exequenda, deveria considerar -se extinta logo após esse momento.

Ora, o que dispõe a lei tributária – cfr. o n.º 1 do artigo 261.º do CPPT – é que: “Se, em virtude 
da penhora ou da venda, forem arrecadadas importâncias suficientes para solver a execução, e não 
houver lugar a verificação e graduação de créditos, será aquela declarada extinta depois de feitos os 
pagamentos” (sublinhados nossos), sendo, pois, o momento dos pagamentos – e não o da venda dos 
bens, mesmo que em valor suficiente para pagamento da quantia exequenda e acrescido  - aquele que 
deve considerar -se o do cumprimento (coercivo ou voluntário – cfr. os artigos 176.º, n.º 1 a), 264.º, 
n.º 1 e 269.º do CPPT) da obrigação.

E bem se compreende que assim seja, pois  - como se consignou no acórdão do TCA -Norte de 27 
de Novembro de 2008, rec. n.º 00595/04 (oportunamente citado pela recorrente nas suas alegações de 
recurso e pelo Excelentíssimo Procurador -Geral adjunto junto deste Supremo Tribunal no seu parecer 
junto aos autos)  - destinando -se a acção executiva à satisfação da obrigação exequenda, esta só pode 
extinguir -se com o seu efectivo pagamento (voluntário ou coercivo) e não com a mera arrecadação 
e depósito do produto da venda na execução. Aliás, sabido que o produto da venda se destina a ser 
entregue, em pagamento e segundo a respectiva graduação na eventual reclamação de créditos, ao 
exequente aos credores que tenham garantias sobre os bens vendidos, nada garante, na fase do depósito 
do produto da venda, que as dívidas exequendas venham a obter pagamento através desse produto. 
Deste modo, e porque a prescrição é um instituto jurídico -tributário que tem como funcionalidade 
escusar o devedor de cumprir imperativamente a obrigação tributária, ela só deixa de poder operar 
quando os pagamentos se concretizam, isto é, quando a dívida se extingue pelo seu integral reembolso 
(…). Daí que, como também se consignou no citado Acórdão do TCA -Norte, nem a venda obsta ao 
prosseguimento da contagem do prazo prescricional, sabido que o montante arrecadado ficou pendente 
de aplicação efectiva, nem a validade da venda é questionável, pois que a dívida ainda se mantinha 
quando a venda ocorreu, e só o seu produto terá de ser entregue ao executado, deixando de poder ser 
aplicado no pagamento da dívida, se a prescrição entretanto vier a ocorrer.

Ora, é isto que sucede precisamente no caso dos autos: embora a venda seja válida, porque quando 
realizada a dívida ainda não prescrevera, o seu produto tem de ser entregue ao executado, deixando 
de poder ser aplicado no pagamento da dívida, porque a prescrição foi oficiosamente declarada em 
momento prévio ao dos pagamentos, não sendo mais possível realizá -los pois que tais pagamentos 
corresponderiam à realização coactiva da prestação, que se tornou judicialmente inexigível, sendo 
lícito ao executado recusar o cumprimento da prestação ou opor -se, por qualquer modo, ao exercício 
do direito prescrito (artigo 304.º n.º 1 do CC).

O dever de restituição ao executado, ora recorrente, das quantias depositadas à ordem do processo 
de execução fiscal funda -se pois, apenas e tão só, no reconhecimento de que o produto da venda exe-
cutiva dos bens, embora não estivesse na sua disponibilidade (porque estava legal e funcionalmente 
adstrito ao pagamento dos créditos exequendos e outros que eventualmente fossem reclamados e aceites 
na execução), não deixou de ser seu em razão da venda executiva – ao contrário dos bens vendidos, 
cuja propriedade se transferiu para os respectivos adquirentes (artigo 824.º n.º 1 do CC), havendo que 
proceder à sua restituição uma vez que não é mais legalmente possível  - em virtude da ocorrência da 
prescrição da obrigação  - afectá -los ao fim que legitimou e justificou o respectivo desapossamento.

É que, uma vez declarada a prescrição da obrigação tributária exequenda, afectar os montantes 
depositados ao pagamento da dívida prescrita corresponderia, clara e inequivocamente, à realização 
coactiva da prestação, a que a prescrição naturalmente obsta.
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Não há, pois, para legitimar a pretensão da recorrente, necessidade de invocar nem o instituto do 
enriquecimento sem causa, nem de fazer apelo à possibilidade de repetição das prestações realizadas 
de forma não espontânea em cumprimento de uma obrigação natural (artigo 304.º n.º 2 do CC), pois 
que que se saiba os pagamentos não tiveram ainda lugar, não tendo sido, portanto, realizada coactiva-
mente a prestação.

O que se passa, isso sim, é a necessidade de restituir as quantias depositadas à ordem da execução 
desde 1994 e 1996 (cfr. a alínea E) do probatório) “a seu dono”, visto que, surpreendentemente e sem 
explicação aparente, a Administração Fiscal não procedeu em tempo à aplicação do produto da venda 
dos bens vendidos em execução nos pagamentos devidos.

Pelo exposto, necessário é concluir que o recurso merece provimento, sendo de revogar a sentença 
recorrida que assim o não julgou e julgar procedente a reclamação, anulando o acto reclamado.

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

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e 
julgar procedente a reclamação judicial deduzida contra o despacho reclamado, anulando -o.

Custas pela recorrida, apenas em 1.ª instância, pois não contra -alegou neste Supremo Tribunal.

Lisboa, 16 de Outubro de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pedro Delgado — Ca-
simiro Gonçalves. 

 Acórdão de 16 de Outubro de 2013.

Assunto:

Prescrição. Obrigação Tributária. Interrupção. Suspensão.

Sumário:

 I — As causas de interrupção ou suspensão da prescrição atendíveis para o cômputo 
em concreto do prazo de prescrição são as previstas na lei vigente à data da res-
pectiva ocorrência, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do 
Código Civil.

 II — Assim as causas de interrupção da prescrição que ocorreram antes da alteração 
ao n.º 3 do artigo 49.º da LGT, introduzida pela Lei 53 -A/2006, ou seja, antes de 
01.01.2007, produzem os efeitos que a lei vigente no momento em que elas ocor-
reram associava à sua ocorrência: eliminam o período de tempo anterior à sua 
ocorrência e obstam ao decurso do prazo de prescrição, enquanto o respectivo 
processo estiver pendente ou não estiver parado por mais de um ano por facto 
não imputável ao contribuinte.

 III — Ocorrendo sucessivas causas de interrupção da prescrição, antes da entrada em 
vigor da referida redacção do n.º 3 do artigo 49.º da LGT, devem todas elas se 
consideradas autonomamente, para efeitos de contagem do respectivo prazo, desde 
que susceptíveis de influir no seu decurso.

Processo n.º 1476/13 -30.
Recorrente: A… e Outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A……………… e mulher, melhor identificados nos autos, vêm recorrer para este Supremo 
Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro de 12 de Agosto de 2013, que jul-
gou improcedente a reclamação por eles deduzida, contra o despacho do Chefe de Finanças da Feira 1, 
despacho esse que lhes indeferiu o pedido de conhecimento da prescrição da divida de IRS, referente 
ao ano 2000, em cobrança coerciva no processo de execução fiscal n.º 0094200501000560.

Terminam as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A) Ao abrigo do artigo 95º, nºs 1 e 2 da Lei Geral Tributária e artigo 276º do Código de Proce-

dimento e de Processo Tributário, o ora recorrente interpusera recurso judicial da decisão do órgão 
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de execução fiscal do Serviço de Finanças de FEIRA 1, suscitando a PRESCRIÇÃO da EXECUÇÃO 
FISCAL - n.º 0094200501000560 decorrente da N. de liquidação adicional n.º 200400012417229, 
no montante a pagar de € 4.264,14 relativo ao ano de 2000 não tendo, em ambas as instâncias, sido 
reconhecido tal situação que levaria a se à declaração de extinção do próprio processo executivo;

B) O identificado processo executivo conhecera dois factos interruptivos: CITAÇÃO recebida 
em 2005 -02 -10; reclamação graciosa com data de 2005 -02 -25. E decisão definitiva desta última com 
data reportada a 04 -12 -2007;

C) O tribunal recorrido entendera, ERRADAMENTE, que qualquer dos dois factos são susceptí-
veis de destruir a contagem do respectivo prazo prescricional quando, ao contrário, entendemos que 
só o primeiro deve contar em virtude do segundo ocorrer num momento em que os efeitos do primeiro 
ainda decorriam E, para tanto, louvamo -nos nos acórdãos do STA cujos sumários transcrevemos;

D) Entende ainda ERRADAMENTE que a paragem do respectivo processo executivo ocorrera 
com a notificação do Ofício n.º 1469 de emanado do SF, para “PRESTAÇÃO DE GARANTIA” com 
data de recepção em 2006/02/15. Ao contrário, entendemos nós que a paragem do processo se situa 
no momento da penhora de bens com data reportada a “Aos dez dias do mês de Abril do ano de dois 
mil e seis”  - conforme respectivo “AUTO DE PENHORA”  - já que este acto não integra o conjunto 
de actos “legalmente impostos ou permitidos, com a finalidade da prossecução da execução para 
cobrança da dívida exequenda”;

E) A valer a posição por que propugnámos, o processo executivo encontra -se extinto pelo mero 
decurso do prazo prescricional de 8 anos previsto no artº 48 da LGT na redacção anterior à Lei 
53º -A/2006, de 29 de Dezembro.»

2 – A Fazenda Publica não apresentou contra alegações.
3 – O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu o douto parecer no sentido do não provimento do 

recurso e confirmação da sentença recorrida, sustentando, em síntese, que o prazo de prescrição se 
iniciou em 2001.01.01 e esteve suspenso entre 2005.02.10 e 2006.02.10 por via da citação no PEF e 
consequente paragem do processo.

Mais refere que, com a instauração da reclamação graciosa, em 2005.02.25, o período anterior à 
citação no PEF continua eliminado, começando a correr um novo prazo de prescrição após trânsito da 
decisão que vier a pôr termo à reclamação graciosa.

Assim sendo, sustenta o ilustre magistrado do Ministério Público que o prazo de prescrição apenas 
começará a correr a partir do trânsito da decisão que pôs termo à reclamação graciosa e que, não se 
conhecendo tal data e sabendo -se que a decisão de indeferimento foi notificada em 4 de Dezembro de 
2007, o prazo de prescrição nunca se pode começar a contar antes de tal data.

Conclui que é assim manifesto que a dívida exequenda não se mostra prescrita, uma vez que não 
se mostra, ainda, decorrido o prazo prescricional de 8 anos.

4 – Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre apreciar e decidir:
5 - Em sede factual apurou -se em primeira instância a seguinte matéria de facto:
A) Em 17.01.2005, foi instaurado contra os Reclamantes o processo de execução fiscal 

n.º 0094200501000560 para cobrança coerciva de uma dívida de IRS, referente ao ano 2000, no mon-
tante de €4.264,14 (cfr. fls. 3 e 4 dos autos);

B) Em 10.02.2005, o Reclamante marido foi citado do processo de execução fiscal referido em 
A) (cfr. fls. 5 dos autos e artigo 2º da douta petição inicial — facto não controvertido);

C) Em 25.02.2005, os Reclamantes apresentaram reclamação graciosa (cfr. fls. 16, 21 dos autos 
e artigo 3º da douta petição inicial —facto não controvertido);

D) Reclamante marido foi, em 15.02.2006, notificado para prestar garantia com vista à suspensão 
do processo de execução fiscal referido em A), no valor de € 6.145,48 (cfr. fls. 6 e 6/verso dos autos);

E) Em 27.02.2006, o Reclamante marido ofereceu como garantia treze bens móveis, aos quais 
atribuiu o valor global de € 8.260,00 (cfr. fls. 7 e 8 dos autos);

F) O Serviço de Finanças da Feira 1 procedeu, em 10.04.2006, à penhora dos bens móveis referidos 
em E), atribuindo -lhes o mesmo valor pelo qual foram oferecidos, ou seja, de € 8.260,00 (cfr. fls. 10 
e 10/verso dos autos);

G) O Chefe do Serviço de Finanças da Feira 1 proferiu, em 25.10.2007, despacho de indeferimento 
da reclamação graciosa referida em C) (cfr. fls. 13 dos autos);

H) Em 04.02.2007, o Reclamante marido foi notificado do despacho de indeferimento da recla-
mação graciosa referida em G) (cfr. fls. 14 e 15 dos autos);

I) Em 21.02.2013, os Reclamantes foram notificados para procederem ao pagamento da quantia 
exequenda, sob pena da execução da garantia prestada (cfr. fls. 16 e 16/verso dos autos);

J) Em 11.03.2013, o Reclamante marido apresentou reclamação ao Chefe do Serviço de Finanças 
da Feira 1 com vista ao reconhecimento da prescrição da dívida exequenda (cfr. fls. 17 a 19 dos autos);

K) O Chefe do Serviço de Finanças da Feira 1, em 13.03.2013, proferiu o despacho reclamado 
que indeferiu a reclamação referida em J) (cfr. fls. 21 dos autos);
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E) Em 25.03.2013, o Reclamante marido foi notificado do despacho reclamado referido em K) 
(cfr. fls. 22 e 22/verso dos autos);

6 - Quanto ao mérito do recurso.
A questão que se coloca no presente recurso consiste em saber se a decisão proferida pelo TAF 

de Aveiro padece de erro de julgamento ao considerar não prescrita a divida exequenda relativa a IRS 
do ano de 2000.

A decisão recorrida julgou improcedente reclamação deduzida do despacho sindicado do Chefe 
do SLF da Feira 1, de 13 de Março de 2013, que indeferiu pedido de declaração de prescrição da dí-
vida exequenda relativa ao IRS de 2000, no entendimento de que não se verifica a prescrição da dívida 
exequenda uma vez que ocorreram factos interruptivos da prescrição (citação do PEF e instauração de 
reclamação graciosa).

Considerou a decisão sindicada que no caso dos autos ocorreu uma nova causa de interrupção 
da prescrição antes de 01.01.2007 — reclamação graciosa — [cfr. alínea C) do probatório] enquanto a 
anterior causa de interrupção (citação) ainda estava a produzir efeitos.

Mais ponderou que nesse caso, a instauração do segundo processo — procedimento de reclamação 
graciosa — por si só, elimina o período que decorreu anteriormente para a prescrição e obsta ao decurso 
da mesma até ao trânsito em julgado da decisão que lhe puser termo.

Para concluir que, tendo sido proferido despacho de indeferimento da reclamação graciosa em 
25.10.2007, o qual foi notificado ao Reclamante marido em 04.12.2007, independentemente de não constar 
dos autos a data do trânsito em julgado da decisão que indeferiu a reclamação graciosa, o mesmo terá 
corrido necessariamente, após 04.12.2007, pelo que ainda não decorreu a prescrição da dívida exequenda.

É deste entendimento que discorda a recorrente, sustentando que só o primeiro facto interruptivo 
(citação) deve contar para efeitos de contagem do prazo de prescrição e ainda que a paragem do processo 
executivo se situa no momento da penhora de bens com data reportada a 2 de Abril de 2006.

6.1 Cumpre desde já referir que o recurso não merece provimento.
Com efeito a sentença impugnada fez adequada interpretação da lei, nomeadamente do disposto no 

art. 49º, n.º 3 da Lei Geral Tributária, na redacção anterior à Lei 53 -A/2006, pelo só pode ser confirmada.
Vejamos.
Dando por assente que será aplicável às dívidas exequendas o prazo de prescrição de oito anos, 

previsto no art. 48º nº1 da Lei Geral Tributária, importa apurar se ocorreram causas de interrupção ou 
suspensão relevantes.

Como vem decidindo a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Administrativo as 
causas de interrupção ou suspensão da prescrição atendíveis para o cômputo em concreto do prazo 
de prescrição são as previstas na lei vigente à data da respectiva ocorrência, em conformidade com o 
disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil (vide Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
de 19.01.2011, recurso 629/09, in www.dgsi., e demais jurisprudência ali citada).

Em termos de incidência processual com relevo para o cômputo da prescrição resulta dos autos que 
em 17.01.2005, foi instaurado contra os recorrentes o processo de execução fiscal n.º 0094200501000560 
para cobrança coerciva de uma dívida de IRS, referente ao ano 2000, no montante de €4.264,14 (cfr. fls. 3 
e 4 dos autos);

Em 10 de Fevereiro de 2005 o executado recorrente foi citado na execução fiscal instaurada para 
cobrança coerciva da dívida.

O processo de execução fiscal esteve parado por mais de um ano e por facto não imputável ao 
contribuinte entre 10.02.2005 (data da referida citação) e 15.02.2006 (data em que o recorrente foi 
notificado para prestar garantia com vista à suspensão do processo de execução fiscal)  - vide pontos 
B e D do probatório.

Em 25 de Fevereiro de 2005 foi deduzida reclamação graciosa, que foi indeferida por despacho 
de 25 de Outubro de 2007, notificado ao recorrente em 4 de Dezembro de 2007.

Ora dispunha o artº 49º da Lei Geral Tributária na sua redacção inicial:
Artigo 49º «Interrupção e suspensão da prescrição
1 - A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa da liquidação 

do tributo interrompem a prescrição.
2  - A paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito 

passivo faz cessar o efeito previsto no número anterior, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer 
após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação.

3  - O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução 
fiscal em virtude de pagamento ou prestação legalmente autorizada, ou de reclamação, impugnação 
ou recurso.»

A Lei n.º 100/99, de 26/6, alterou os nºs. 1 e 3 deste art. 49º da LGT, os quais ficaram a ter a 
seguinte redacção:

«1  - A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa 
da liquidação do tributo interrompem a prescrição.
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3  - O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução 
fiscal em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação 
ou recurso.»

Posteriormente, a Lei n.º 53º -A/2006, de 29/12, veio alterar o citado art. 49º da Lei Geral Tributá-
ria, tendo sido revogado o seu n.º 2 (revogação que se aplica a todos os prazos de prescrição em curso, 
objecto de interrupção, em que ainda não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do 
processo por facto não imputável ao sujeito passivo  - art. 91º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12),tendo 
sido alterada a redacção do seu n.º 3 e tendo sido aditado o actual n.º 4.

Assim a actual redacção desse preceito é a seguinte:
«1  - A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa 

da liquidação do tributo interrompem a prescrição.
2 – Revogado
3  - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a interrupção tem lugar uma única vez, com o 

facto que se verificar em primeiro lugar.
4  - O prazo de prescrição legal suspende -se em virtude de pagamento de prestações legalmente 

autorizadas, ou enquanto não houver decisão definitiva ou passada em julgado, que puser termo ao 
processo, nos casos de reclamação, impugnação, recurso ou oposição, quando determinem a suspensão 
da cobrança da dívida.»

De harmonia com o disposto no artigo 49.º n.º 3 da LGT, na redacção introduzida pela Lei 
53 -A/2006, de 29 de Dezembro (LOE 2007) a interrupção tem lugar uma única vez, com o facto que 
se verificar em primeiro lugar.

Porém a Lei de Orçamento de Estado de 2007 entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2007, e, 
sendo uma norma sobre os efeitos dos factos, ela só se aplica após a sua entrada em vigor, por força 
do estatuído no artigo 12.º, n.º 2 do Código Civil (cf., neste sentido Jorge Lopes de Sousa, ob. citada, 
2ª edição, pag. 73).

Ora, como vimos na redacção anterior à Lei 53 -A/2006 o artº 49º, n.º 1 daquele diploma legal 
atribuía efeitos interruptivos à citação, à reclamação, ao recurso hierárquico, à impugnação e ao pedido 
de revisão oficiosa da liquidação do tributo.

Sendo que, como bem nota o Exmº Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administra-
tivo, não resulta do citado normativo que, em teoria, não mereçam relevância todos os factos interruptivos 
da prescrição, ainda que alguns deles venham a ocorrer durante a produção de efeitos de outros.

Com efeito as causas de interrupção da prescrição que ocorreram antes da alteração ao n.º 3 do 
art. 49º da LGT, introduzida pela Lei 53 -A/2006, ou seja, antes de 01.01.2007, produzem os efeitos 
que a lei vigente no momento em que elas ocorreram associava à sua ocorrência: eliminam o período 
de tempo anterior à sua ocorrência e obstam ao decurso do prazo de prescrição, enquanto o respectivo 
processo estiver pendente ou não estiver parado por mais de um ano por facto não imputável ao contri-
buinte (cf., entre outros, neste sentido, os acs. deste Supremo Tribunal Administrativo de 05.06.2013, 
recurso 903/13, de 06.03.2013, 19/12/2012, 20/10/2010 e 2/3/2011, nos recursos 208/13, 1372/12, 
720/10 e 1038/10, respectivamente, bem como Jorge Lopes de Sousa, Sobre a Prescrição da Obrigação 
Tributária, Notas Práticas, 2ª ed., 2010, p. 73).

Temos assim que, em relação às dívidas tributárias em causa no presente recurso (IRS de 2000), 
cujo prazo de prescrição se iniciou em 01 de Janeiro de 2001, ocorreu em 10.02.2005 uma primeira 
interrupção da prescrição por força da citação no processo de execução fiscal.

A execução fiscal esteve parada por mais de um ano desde 10.02.2005 até 15.02.2006 o que fez 
cessar o efeito interruptivo que esta provocou, retomando a sua contagem em 10.02.2006.

Porém em 25.02.2005, data em que ainda estava produzir efeito a interrupção do prazo de pres-
crição por força da citação no processo de execução fiscal foi deduzida reclamação graciosa.

Há pois, que dar o necessário relevo a esta causa interruptiva já que, como vem sublinhando a 
jurisprudência deste Tribunal, ocorrendo sucessivas causas de interrupção da prescrição, antes da 
entrada em vigor da actual redacção do n.º 3 do art. 49º da LGT, devem todos elas se consideradas 
autonomamente, para efeitos de contagem do respectivo prazo, desde que susceptíveis de influir no seu 
decurso (cfr. Acórdãos de 05.06.2013, recurso 903/13, de 06.03.2013, recurso 208/13 e de 17/3/2011, 
rec. n.º 0177/11, e jurisprudência aí citada).

Decorre do exposto que ocorreu uma nova causa de interrupção (instauração da reclamação 
graciosa) antes de 1.1.2007, enquanto a anterior (citação para a execução) ainda estava a produzir 
efeitos.

Na verdade, à data dedução da reclamação graciosa o processo de execução fiscal não estava ainda 
parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte.

Numa situação destas o efeito interruptivo próprio da instauração da reclamação graciosa tem 
a virtualidade de eliminar todo o tempo anteriormente decorrido e obstar ao decurso da prescrição 
enquanto estiver pendente aquele (artº 49º, n.º 1 da Lei Geral Tributária na redacção da Lei n.º 100/99, 
de 26/6).
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Acresce que o facto de o processo de execução fiscal ter ficado, entretanto, parado por mais de um 
ano por facto não imputável ao contribuinte e ainda o efeito da sua instauração passar a ser suspensivo, 
acabam por não ter qualquer influência no decurso do prazo de prescrição, pois o período que decorreu 
desde o início do prazo até à citação é eliminado pelo facto interruptivo da instauração da reclamação 
graciosa em 25.02.2005, sendo que na pendência desta não há que considerar qualquer paragem antes 
de 31.12.2006 (revogação do artº 49º, nº2 da Lei Geral Tributária) (1).

Irrelevam, desta forma, as considerações dos recorrentes quanto ao período de paragem do processo 
executivo, levadas à conclusão D das alegações de recurso, sendo certo até que resulta do ponto D do 
probatório que o recorrente foi notificado para prestar garantia com vista à suspensão do processo de 
execução fiscal em 15.02.2006, facto só por si bastante para se concluir que, pelo menos a partir dessa 
data, o processo executivo deixou de estar parado.

Assim sendo, o prazo de prescrição, apenas começou a correr a partir do trânsito da decisão que 
pôs termo à reclamação graciosa.

No caso vertente não se conhece tal data, mas sabe -se que a decisão de indeferimento foi notificada 
em 4 de Dezembro de 2007, pelo que, como bem se nota na decisão recorrida, o prazo de prescrição 
nunca se pode começar a contar antes de tal data.

Neste contexto, atenta a eficácia interruptiva autónoma da instauração da reclamação graciosa, 
forçoso é concluir que a dívida exequenda não se mostra prescrita, uma vez que ainda não decorreu o 
prazo prescricional de 8 anos.

A sentença recorrida, que assim entendeu, deve ser confirmada, pelo que improcedem as alega-
ções de recurso.

7. Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando o julgado recorrido.
Custas pelos recorrentes.

Lisboa, 16 de Outubro de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce 
Neto.

(1) (Cf., neste sentido, Jorge Lopes de Sousa, sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, Áreas Editora, 
pag. 80.) 

 Acórdão de 23 de Outubro de 2013.

Assunto:

Taxa. Promoção. Vinho. Direito Comunitário. Auxilio do Estado. Princípio da Propor-
cionalidade. Princípio da Confiança. Princípio da Segurança Jurídica.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do 
artigo 92º do Tratado (actual art. 107º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do art.108º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector 
e representando mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.



4085

 IV — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em 
termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 31/13 -30.
Recorrente: A………………, Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
A……………., LDA., pessoa colectiva n.º…………….., com sede em …………… do ….., con-

celho de Tondela, com o capital social de €2.600.000,00, deduziu impugnação do acto de indeferimento 
de um pedido de revisão de um acto de liquidação de uma taxa de promoção, cobrada pelo Instituto da 
Vinha e do Vinho, no valor de € 104.812,61 (cento e quatro mil, oitocentos e doze euros e sessenta 
e um cêntimos referente ao mês de Dezembro de 2003).

Por sentença de 30 de Junho de 2012, o TAF de Viseu, julgou totalmente improcedente a im-
pugnação. Reagiu a ora recorrente A…………, LDA, interpondo o presente recurso cujas alegações 
integram as seguintes conclusões:

A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-
cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Dezembro de 2003.

B. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante» – cf. página 32 da sentença proferida nos autos –, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

C. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade ou da 
parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal ou independentemente 
dos aspectos da mesma taxa que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas quanto 
à respectiva compatibilidade com o mercado comum, verifica -se, no caso da taxa em causa dos autos, 
uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de notificação da medida à Comissão, ao arrepio do 
disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) e consequente proibição 
de execução de semelhante medida, prevista no mesmo artigo.

D. Essa ilegalidade encontra -se plenamente provada nos autos – cf. alíneas F) e G) dos factos 
provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o procedimento contraditório C43/2004, 
junto aos autos pela A…………. com a sua petição inicial e dada por integralmente reproduzida pelo 
Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados —, pelo que o Tribunal a quo não podia ter decidido 
no sentido em que decidiu na sentença ora posta em crise.

E. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está demonstrado nos autos e 
vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, entre outros, da Decisão da 
Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010) —, a fonte de financiamento de 
auxílios de Estado.

F. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

G. A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a taxa de promoção – que consubstancia 
a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de 
afectação obrigatória ou legal, de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
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do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE) — cf. jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 
Europeia ² (Cf., entre outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE 
VAN CALSTER, OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK 
N0ORD -BRABANT.) e pág. 48 do Parecer jurídico junto aos autos.

H. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão – cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

I. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados — conforme melhor decorre do 
parágrafo 3 da decisão junta com a petição inicial, que ora se transcreve: «(3) Resultando das informa-
ções prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados».)

J. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE 
foi, inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão 
que se juntou com a petição inicial.

K. A taxa de promoção, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum e manter -se -á inválida, relativamente ao 
período em questão nos autos, por mais regular e compatível com o mercado comum que se venha a 
considerar, a final, o auxílio investigado (cf., por exemplo, Ac, de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) 
e foi explicado na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV — A) respectivo).

L. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxilio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art. 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil» — cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

M. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido – como o foi (cf. parágrafo 
132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das campanhas 
de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos nacio-
nais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108º, n.º 3, 
do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declarem a anulação dos actos 
de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabelecimento 
daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é contrário 
ao Direito Comunitário – o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente ao acto de 
liquidação da taxa de promoção do período de Dezembro de 2003 e veio a ser, com manifesto erro de 
julgamento, indeferido em primeira instância.

N. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

O. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais na-
cionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
comateb e o., C -192/95 a C -218/95, colect., p. I -165, n.º 20)»

— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo c -261/01 e 
262/02.

P. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte dessa 
medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afectada pelo 
facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma decisão 
final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.
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Q. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 
artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem sido 
adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação conduziria 
a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de efeito útil (v. 
acórdão Fédération nationale du commerce extéreur des produits alimentaires e Syndicat national des 
négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

R. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-
ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as con-
sequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négocients et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

S. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto erro de julgamento na sentença proferida, 
rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação da sentença aqui posta em crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
— consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo — e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal –, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

O Instituto da Vinha e do Vinho contra -alegou formulando as seguintes conclusões:
A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência ao período mensal de Dezembro de 2003.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — cfr artigos 660.º, n.º 2, 684.º, nºs 2 e 3 e 685.º -A, nºs 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.
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D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.
º do CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr por todos, acórdão do TCA Norte (1. Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxilio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» — cfr p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
— hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as 
regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação co-
munitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º 
do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 

dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
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não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em que 
a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.” que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012— através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

IV. DO PEDIDO
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais.

Só nestes termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
1. A……………, Lda. apresentou impugnação do indeferimento de pedido de revisão oficiosa da 

taxa de promoção que tinha liquidado quanto ao período de Dezembro de 2003, com fundamento em 
a mesma ser parte integrante de uma medida de auxílio e ter sido executada em violação da proibição 
de execução contida no art. 88. n.º 3 do Tratado da Comunidade Europeia (T.C.E.), com base numa 
decisão proferida pela Comissão Europeia a 16.4.05, a qual tinha mandado instaurar um processo con-
tra Portugal, considerando a existência de “dúvidas” quanto a estarem associados à mesma medidas e 
auxílios estatais relacionados com acções de formação e publicidade.

O Instituto do Vinho e da Vinha (I.V.V.) contestou, invocando que a impugnação é extemporânea 
e não constitui o meio idóneo para contestar a autoliquidação, mais referindo, nomeadamente, ter sido 
a referida taxa liquidada com base no previsto no art. 3º do Dec.  - Lei n.º 119/97, de 15/5, tendo o seu 
montante sido ainda apurado com base no previsto na Portaria n.º 383/97, de 12/7, alterada pela Portaria 
n.º 1428/2001, de 15/12, e que a Comissão não contesta a existência largamente maioritária da taxa de 
promoção e que não adoptou qualquer injunção de recuperação.

O Ministério Público apresentou parecer, defendendo que a impugnação deve ser julgada improce-
dente, por não ter sido precedida de impugnação graciosa, conforme previsto no art. 131.º do C.P.P.T.

Na sentença recorrida foi afastada a ilegalidade com o fundamento em, na decisão publicada em 
16.4.05 pela Comissão constante da alínea G) do probatório, resultar apenas ter sido instaurado proce-
dimento contra Portugal, devido a, apesar de terem sido afastado de com a dita taxa se estar a conceder 
auxílio estatal, se terem manifestado “dúvidas” quanto a medidas e auxílios associados à mesma serem 
ou não conformes ao Direito da União Europeia.

É dessa sentença que a impugnante interpõe recurso, em que conclui, indicando as razões da 
discordância face ao decidido, com base em entendimento diferente que se defende sobre o conceito 
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de “auxílio estatal”, mais amplo que o adoptado, e continuando a defender a existência de ilegalidade 
ou vício decorrente da violação do disposto no art. 88.º n.º 3 do T.C.E., actual n.º 3 do art. 108º do 
Tratado de Funcionamento da União Europeia (T.F.U.E.), fundando tal em, no referido processo de 
investigação C 43/2004 mandado instaurar pela Comissão contra Portugal, ter sido proferida a “Deci-
são de 20.07.2010”, publicada no J.O.C.E. de 8.1.2011, L5, a p. 24, na qual se refere a existência de 
ilegalidade, e em Portugal ter sido condenado na recuperação do auxílio concedido.

Defende ainda, a título subsidiário, haver questões prejudiciais, a sujeitar à apreciação pelo Tri-
bunal de Justiça da União Europeia (T.J.U.E.), caso se não entenda como defende.

O I.V.V. apresentou alegações de resposta, em que começa por colocar a questão de as alega-
ções da recorrente não cumprirem o ónus a que se refere o art. 685.ºA do C.P.C., mais pugnando pela 
legalidade da dita taxa de promoção com base em vários argumentos, e juntando ainda documentos 
comprovativos do que alega.

2. Emite -se ainda o seguinte parecer sobre a dita questão prévia, a questão de fundo que resulta 
para apreciação que é relativa a ilegalidade do acto, fundada na não notificação prévia à Comissão 
Europeia da dita taxa, nos termos do previsto no art. 88.º n.º 3 do T.C.E., ora art. 108.º n.º 3 do T.F.U.E., 
e finalmente sobre as dias questões prejudiciais que foram suscitadas a título meramente subsidiário:

A – Quanto à dita questão prévia, embora se concorde que a recorrente não deu cumprimento ao 
art. 685.º -A do C.P.C., a sanção não é no caso rejeitar o recurso tal como se mostra interposto, como é 
jurisprudência corrente do S.T.A., mas declarar a incompetência e diferi -la ao T.C.A. Norte, para onde 
os autos poderão ser remetidos, caso tal seja requerido, nos termos do previsto nos artºs 21º, n.º 4, 32º, 
n.º 1, alínea b) e 41, n.º 1, alínea a) do E.T.A.F., na anterior redacção, 18.º e 280º, n.º 1 do C.P.P.T. ¹ 
(Assim se decidiu, por exemplo, no ac. do S.T.A. de 13 -5 -09, proferido no proc. 10894/08, conforme 
consta em www.dgsi.pt.).

Aliás, se o mesmo assenta na “Decisão de 20.07.2010”, proferida pela Comissão, com a indicação 
dos motivos pelos quais tal assim é de entender, põe -se em causa a apreciação efectuada da matéria de 
facto, pois na sentença recorrida apenas se considerou ser de levar em conta a primeira referida decisão 
proferida da Comissão.

Ora, tal deve levar a que se decida no sentido de não ser este Tribunal o competente, mas o T.C.A. 
Norte.

B – Quanto à questão de fundo, para o caso de se entender ser de proferir decisão sobre a mesma, 
apesar do que se defende no anterior ponto A, é certo que a dita “Decisão de 20.07.2010” abrange a taxa 
cuja autoliquidação é posta em causa nos presentes autos, atento que o decidido quanto à recuperação 
é relativo ao período decorrido até 31 -12 -2006.

Sendo de aceitar que a Comissão teve intervenção num domínio de auxílios estatais, conforme 
previsto no art. 107º. do T.F.U.E., resulta duvidoso que a mesma tivesse no caso de ocorrer obrigato-
riamente.

De acordo com a documentação junta pelo recorrido I.V.V. na resposta apresentada ao recurso 
interposto, a Comissão fez cessar a recuperação, tendo ainda anotado que Portugal considerou que as 
situações em causa se enquadravam no n.º 4 do dito art. 108º. e no Regulamento (CE) n.º 1998/2006, 
da Comissão (fls. 341), resultando afinal aplicável o art. 88.º n.º 4 do T.C.E., ora art. 108.º n.º 4 do 
T.F.U.E

Aliás, se a Comissão Europeia veio ainda a entender na dita Decisão que Portugal agiu em viola-
ção do previsto no art. 108.º n.º 3 do T.F.U.E., tal não retira às autoridades nacionais competência para 
decidir sobre a anulação das autoliquidações, segundo o entendimento que decorre da jurisprudência 
do T.J.U.E..² (Assim se pronunciam Carla Amado Gomes e Rui Tavares Lanceiro em A revogação de 
actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União Europeia: um instituto a 
dois tempos?, publicado na Revista do Ministério Público n.º 132 p. 37 e ss., em que é amplamente 
analisada jurisprudência do T.J.C.E. e depois do T.J.U.E. sobre o assunto das recuperações de auxílios 
e seus efeitos).

E na sentença recorrida entendeu -se não ser de proferir decisão nesse sentido, pelas razões que 
foram explicitadas, julgando -se aquela nova decisão irrelevante.

C – Nesse circunspecto, e pese embora as decisões do T.J.C.E., já antigas, que a recorrente cita em 
abono da posição que defende, não faz sentido sujeitar a apreciação do T.J.U.E. as questões suscitadas no 
final das conclusões que apresentou, tratando -se afinal de mais um caso em que o previsto no art. 267.º 
§ 3.º do T.F.U.E., não é de aplicar, segundo a doutrina do acto claro há muito reconhecida.

3. Concluindo, parece que o S.T.A. é incompetente para o conhecimento do recurso interposto e 
competente o T.C.A. Norte, para onde os autos poderão ser remetidos, caso tal seja requerido — arts. 21º, 
n.º 4, 32º, n.º 1, alínea b) e 41, n.º 1, alínea a) do E.T.A.F., na anterior redacção, 18.º e 280º, n.º 1 do 
C.P.P.T..

No entanto, caso se entenda ser de conhecer do mesmo, mais se defende ser de improceder, não 
fazendo sentido sujeitar à apreciação do TJ.U.E. as questões que foram suscitadas pela recorrente para 
apreciação a título prejudicial pelo mesmo.
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2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A)  - No dia 13 de Janeiro de 2004, a A……………procedeu à autoliquidação da quantia de € 

104.812,61, a título de taxa de promoção referente ao mês de Dezembro de 2003 – cf. documento n.º 1, 
junto com o pedido de revisão oficiosa.

B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C)  - Em 22/12/2008 a A……… apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida 
em A.

D)  - O pedido mencionado em C. foi indeferido em 12/01/2009.
E)  - Em 11/02/2009, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
F)  - No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE (cfr. 
doc. n.º 2 em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado 
sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo ainda sido 
adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G)  - No documento da Comissão Europeia – publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob 
a epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxilio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE
(2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa, … sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros; como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
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auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”
3 – DO DIREITO
A meritíssima juíza julgou totalmente improcedente a impugnação por entender que destacam -se 

apenas os trechos mais relevantes da decisão com interesse para o presente recurso:
“A……………, LDA., pessoa colectiva n.º ……………, com sede em ……………. do ……….., 

concelho de Tondela, com o capital social de €2.600.000,00, vem, nos termos do art. 268º, n.º 4, da 
CRP, do art. 95.º, n.º 1 e n.º 2, alínea d, da LGT e do art. 97, nº1, alínea d) e 99 e ss. do CPPT, deduzir 
impugnação do acto tributário infra descrito, no valor de € 104.812,61 (cento e quatro mil, oitocentos 
e doze euros e sessenta e um cêntimos).

Para tanto, em síntese, alegou que:
(…)
Em jeito de conclusão a Impugnante referiu que:
Resulta do exposto que a A…………. foi – e continua a sê -lo –, ilegalmente sujeita a uma taxa que 

é parte integrante de uma medida de auxílio executada em violação da proibição de execução contida 
no n.º 3 do art. 88.º do Tratado CE.

Como tal, quer a medida de auxílio, quer o seu incindível modo de financiamento, não podem ser 
mantidos em execução até que seja proferida decisão final favorável (ou não) pela Comissão Europeia 
no procedimento formal supra descrito.

A violação do direito comunitário, em particular do disposto no art. 88.º do Tratado CE, determina 
que as medidas até agora tomadas sejam ilegais, pelo que se deve, sem mais, reconstituir a situação 
anterior à sua adopção.

Razão pela qual não é devido o montante constante do acto de liquidação cuja revisão oficiosa 
foi indeferida.

O indeferimento do pedido de revisão oficiosa é lesivo de direitos e interesses legalmente pro-
tegidos da A…………, sendo por isso susceptível de impugnação, nos termos da alínea d) do n.º 1 do 
art. 97.º do CPPT, do n.º 1 e do nº2, alínea d), do art. 95.º da LGT e do art. 268.º, nº4, da CRP.

Termina pedindo que a presente impugnação seja julgada procedente, por provada, declarando -se, 
em consequência, a anulação do acto tributário ilegal, com as demais consequências legais.

Juntou documentos.
Notificado o IVV (doravante IVV), para contestar, alegou em síntese que:
(…)
Em conclusão referiu o IVV que:
A ora impugnação não constitui o meio idóneo e próprio para contestar a autoliquidação em causa, 

pelo que deverá o IVV, ser absolvido da instância nos termos do artigo 131.º do CPPT e 493.º do CPC 
aplicável ex vi artigo 2.º do CPPT;

Por outro lado, ficou demonstrado que as normas legais relativas à previsão, liquidação (ou melhor, 
autoliquidação) e cobrança da taxa de promoção são plenamente válidas e, por isso, inquestionavel-
mente aplicáveis in casu;

Também no que toca à alegada violação do direito comunitário, resulta assente que a Comissão 
Europeia não contesta hoje a existência e aplicação da componente largamente maioritária da taxa de 
promoção e que as questões ainda objecto de investigação por aquela Instituição são, além de parcelares, 
totalmente irrelevantes para a matéria controvertida nos presentes autos;

Não tendo a Comissão adoptado qualquer injunção de recuperação quanto ao montante das taxas 
em causa, não pode proceder o pedido da Impugnante — por inexistência de base legal para tal — o 
reembolso de uma quantia autoliquidada ao IVV em estrita obediência ao quadro normativo.

Termina alegando que deve o IVV ser, de imediato, absolvido da instância, ou, se assim não se 
entender ser a presente impugnação julgada improcedente por não provada, mantendo -se o acto de 
autoliquidação em crise.

(…)
2. FUNDAMENTAÇÃO
(…)
OS FACTOS E O DIREITO
Incumbe ao Tribunal o conhecimento de todas as questões suscitadas pelas partes, e apenas destas, 

sem prejuízo de a lei impor ou permitir o conhecimento oficioso de outras: n.º 1 do art. 95.º do CPTA, 
ex vi, alínea e) do art. 2º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

Questões suscitadas:
Da natureza da taxa de promoção prevista no DL n.º 119/97, de 15 de Maio.
Da compatibilidade de tal taxa com o Direito comunitário, designadamente no que concerne ao 

regime dos auxílios de Estado.
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Análise do pedido
Como bem refere o IVV, em sede de contestação, com a apresentação da presente impugnação, a 

A…………., Lda. pretende — apesar de tal não fazer incluir no seu pedido — impugnar judicialmente 
o indeferimento do pedido de revisão oficiosa que efectuou de uma autoliquidação referente à taxa de 
promoção.

Da excepção invocada em sede de contestação
(…)
Analisando a questão da natureza da taxa de promoção prevista no DL n.º 119/97, de 15 de 

Maio, sendo que todas as questões levantadas pela impugnante dependem da resposta dada a 
esta questão.

Diga -se que cinco dos seis capítulos da PI prendem -se com a questão da compatibilidade da 
taxa de promoção do IVV com o direito comunitário. Sendo o último capítulo da PI, relativo à 
ilegalidade do indeferimento do pedido de revisão oficiosa formulado pela Impugnante.

Alega a Impugnante que a taxa por si autoliquidada constitui um auxílio de Estado, contrapondo 
o IVV que a própria Comissão Europeia defende, em larga medida, exactamente o contrário.

Refere o IVV que para a A……… tudo se baseia numa pretensa violação do Direito Comunitário 
que, pelo facto de existir uma taxa sobre determinados operadores económicos, se transmuta suposta-
mente num auxílio de Estado ilegal e contrário ao Tratado que institui a Comunidade Europeia (adiante 
designado «Tratado CE»).

A taxa de promoção incide sobre os «vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, 
bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados», sendo devida pelo agente económico 
(e, em certos casos, pelo produtor) ao IVV—cf. art. 1º, nº1, e art. 3.º do DL. n.º 119/97.

A taxa de promoção constitui, conforme decorre do n.º 1 do art. 1.º do DL. 119/97, a «contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e 
à coordenação geral do sector».

De acordo com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o IVV 
coordena e controla a organização institucional do sector vitivinícola, ao mesmo tempo que audita o 
sistema de certificação de qualidade e acompanha a política comunitária (eg., preparando as regras 
para a sua aplicação), bem como participa na coordenação e supervisão da promoção dos produtos 
vitivinícolas.

E são estas as suas funções desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de Setembro, 
e posteriores reestruturações pelos Decreto -Lei n.º 102/93, de 2 de Abril, Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 
de Abril e Decreto -Lei n.º 47/2007, de 27 de Fevereiro.Efectivamente, ao IVV são incumbidas compe-
tências relativas à coordenação da actividade vitivinícola nacional e respectiva regulamentação técnica, 
à definição e acompanhamento das regras da Organização Comum do Mercado Vitivinícola (OCM), 
ao acompanhamento junto das instâncias comunitárias dos processos relativos ao sector vitivinícola, à 
promoção das medidas de organização institucional do sector vitivinícola e à definição dos princípios, 
regras e regulamentação técnica a que deve obedecer o sector vitivinícola.

As normas gerais sobre os auxílios de Estado constam dos artigos 87.º a 89.º do Tratado de Roma 
e aplicam -se «à produção e ao comércio dos produtos do sector vitivinícola por força do art. 71.º do 
Regulamento (CE) n.º 1493/99 do Conselho, que estabelece a organização comum de mercado destes 
produtos» — cf. considerando n.º 55 do documento mencionado na alínea G. dos factos provados e, 
bem assim, sobre a aplicação deste regime, ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado 
e Fiscalidade, Almedina, pág. 143 e ss.

Ora, nos termos do n.º 1 do art. 87.º do Tratado de Roma, os auxílios estatais são, salvo determi-
nadas excepções, proibidos na ordem jurídica comunitária.

Auxílios estatais são aqueles «concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, inde-
pendentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo 
certas empresas ou certas produções.» — cf. n.º 1 do art. 87.º do Tratado de Roma.

No contexto de uma livre concorrência no mercado interno e, nomeadamente, da abertura dos 
serviços públicos à concorrência, os Estados -Membros intervêm por vezes através de recursos públicos 
para promover determinadas atividades económicas ou proteger indústrias nacionais. Ao favorecerem 
determinadas empresas em relação aos seus concorrentes, estes auxílios estatais podem falsear a con-
corrência.

Os auxílios estatais são proibidos pelo Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. No 
entanto, algumas exceções autorizam os auxílios justificados por objetivos de interesse comum, por 
exemplo, para os serviços de interesse económico geral, desde que estes não falseiem a concorrência 
num sentido contrário ao interesse comum. O controlo dos auxílios estatais exercido pela Comissão 
Europeia consiste assim em avaliar o equilíbrio entre os efeitos positivos e negativos dos auxílios.

A Política de Concorrência é um factor crucial para a criação de condições de crescimento eco-
nómico e prosperidade, uma vez que influencia as decisões de investimento, aquisições empresariais, 



4094

políticas tarifárias e de desempenho económico. Por outro lado, ajuda a promover uma melhor afectação 
dos recursos e reforçar a competitividade da indústria europeia, para o benefício dos cidadãos.

Em matéria de Política de Concorrência — Auxílios de Estado, o artigo 87º do Tratado da União 
Europeia refere que são proibidos, de uma forma geral, auxílios estatais que falseiem ou ameacem falsear 
a concorrência. Esta proibição não é absoluta, uma vez que existem situações para as quais os Auxílios 
de Estado são compatíveis com o Mercado Comum, enumeradas nos nºs 2 e 3 desse artigo.

Compete à Comissão Europeia a função de controlar os auxílios estatais, de acordo com o artigo 88º 
do Tratado, e os Estados -Membros têm o dever – obrigação de notificação – de informar a Comissão 
da concessão dos Auxílios de Estado, ainda durante a fase de projecto.

Neste contexto, as regras em matéria de Auxílios de Estado visam garantir o bom funcionamento 
do mercado da EU, de modo a que a concorrência não seja distorcida, contribuindo, assim, para o bem-
-estar dos consumidores e para a competitividade da economia europeia.

O Mercado Comum assenta no princípio da livre concorrência entre as empresas da União 
Europeia. A corroborar este princípio, o artigo 87º do Tratado da União Europeia estabelece que são 
incompatíveis com o Mercado Comum os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de re-
cursos estatais, que confiram uma vantagem económica aos beneficiários, a qual deve ser concedida 
selectivamente, e a medida de auxílio deve ameaçar falsear a concorrência e as trocas comerciais entre 
os Estados -Membros.

Só são incompatíveis com o mercado comum os Auxílios de Estado que afectem as trocas 
comerciais entre os Estados -membros e falseiem ou ameacem falsear a concorrência.

O regime comunitário de auxílios estatais assenta num sistema de autorização prévia, nos termos 
do qual a Comissão Europeia determina se uma medida de auxílio que o Estado -Membro pretenda 
conceder pode beneficiar das derrogações previstas nos nºs 2 e 3 do artigo 87º do Tratado da União 
Europeia (Ver Regras processuais e procedimentos).

Com a preocupação de simplificação administrativa, a Comissão veio a considerar que existem 
auxílios de reduzido valor, não susceptíveis de afectar de forma significativa o comércio e a concorrência 
entre Estados -Membros, não devendo como tal ser abrangidos pelo nº. 1 do art. 87 do Tratado da União 
Europeia. Adoptou então uma regra dita de minimis, que foi pela primeira vez definida no contexto da 
política relativa aos auxílios estatais às pequenas e médias empresas (Regra de minimis).

O IVV, em sua defesa, alega que o seu financiamento é garantido, em larga medida, pela taxa de 
promoção. Isto mesmo foi confirmado pela Comissão Europeia na sua decisão de início do procedimento 
de investigação em curso ² (Cfr. Decisão da Comissão C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal 
de promoção do vinho, publicada no JOUE C 92, de 16.04.2005, a que se dará particular atenção no 
capitulo 0 infra (cfr. doc. n.º 2, que ora se junta e se dá por reproduzido para todos os efeitos legais), 
ao registar, por um lado, que «[a]s receitas desta taxa dita de promoção do vinho correspondem a mais 
de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV» e, por outro, que «o financiamento das 
prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela 
coordenação geral do sector vitivinicola em Portugal não constitui um auxílio estatal» (cfr. resumo da 
Decisão da Comissão, página 12, parágrafo 144). Admite -se que o nome não seja o mais adequado à 
natureza da taxa, mas tal deve -se ao Legislador e não ao IVV.

Sucede que, in casu, tudo não podia ser mais cristalino: os agentes económicos, quase sempre 
empresas produtoras, quando vendem a granel para retalhistas ou consumidores, dentro ou fora do 
território nacional, ou quando pedem ao IVV os selos necessários (quando o vinho é engarrafado ou 
embalado), devem autoliquidar um determinado valor por cada litro do produto vínico.

Tratando -se de vinhos, espumantes e espumosos, aguardentes e bagaceiras esse valor é de € 
0,0135 por litro.

Tratando -se de vinagres de vinho, esse valor é de € 0,0067 ou € 0,0042 consoante o seu fim.
Com efeito, toda a posição da Impugnante se fixa na hipotética violação do Direito Comunitário, 

sustentando -se, para tal, em dois documentos: i) um documento da Comissão Europeia – publicado no 
JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, onde podemos ler:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxilio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE
(2005/C 92/06)”
e ii) num parecer de dois jurisconsultos portugueses.
Com base no parecer junto aos autos pela Impugnante, dos jurisconsultos Dr. António da Gama 

Lobo Xavier e Dr. Paulo de Castro Rangel, datado de Agosto de 2005, alega a Impugnante que, o 
conceito de auxílio estatal tem sido interpretado de forma muito lata pelo TJCE, abrangendo todas 
aquelas intervenções que «sob formas diversas, contribuam para reduzir os encargos que normalmente 
oneram o orçamento de uma empresa e que, por isso, sem constituírem subsídios no sentido rigoroso 
da expressão, são da mesma natureza e produzem efeitos idênticos».  - cf. Parecer Jurídico, pág. 28 e 
ss. e Acórdão TJCE de 23.02.1961, proferido no processo n.º 30/59.
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Esquece -se a Impugnante que por muito latas que sejam as interpretações feitas pelos Tribunais 
das normas, as mesmas devem conter -se nos limites impostos pelo próprio legislador.

Assim, nesta questão, dando razão ao IVV, é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. 
dos factos provados refere que “o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas 
pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em 
Portugal não constitui um auxílio estatal” (sublinhado nosso), conclusão 144.

Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante não faz sentido 
considerar a mesma ilegal enquanto a comissão europeia não proferir uma decisão final no âmbito do 
procedimento de investigação mencionado na alínea F dos factos provados.

Pelo que, afigura -se -nos desde já, que a presente Impugnação não pode proceder.
Pois, não estando em causa, um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser 

previamente notificada à Comissão Europeia, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE.
Afastando -se assim o argumento da falta de observância da referida norma.
Nesta medida, é improcedente o pedido da Impugnante ao requerer — sem qualquer base le-

gal — o reembolso de uma quantia que autoliquidou em estrita obediência ao quadro normativo vigente 
à data.

Através da Decisão da Comissão em apreço (parágrafos 144 e 145), aquela Instituição concluiu que:
(iv) «o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal». Mesmo quanto às restantes actividades, nas quais o IVV actua no mercado como uma 
qualquer empresa prestadora de serviços, entendeu a Comissão que «não existe vantagem económica 
para o IVV que decorra da sua posição de mercado» (parágrafo 70 da Decisão);

(v) «o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas 
de promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio»;

(vi) «as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim 
como o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua com-
patibilidade com o mercado comum»,

Daqui concluímos duas coisas: i) o processo em curso, que tem por objecto a taxa de promoção, 
tem um âmbito muito reduzido, sendo que a Comissão não apresenta hoje dúvidas nem obstáculos 
face aos aspectos essenciais da existência da referida taxa; e ii) as poucas medidas que estão ainda a 
ser objecto de investigação pela Comissão no processo em curso nada têm que ver com as questões de 
fundo que nos ocupam nos presentes autos.

Logo, a instauração pela Impugnante da presente acção de impugnação judicial, com base exclusi-
vamente no facto de existir uma investigação da Comissão a aspectos parcelares da taxa de promoção, 
não pode ser tida senão como a despropósito e totalmente improcedente.

No respeitante ao regime de financiamento das medidas em epígrafe, a Comissão considera, nos 
parágrafos 135 e 136 da Decisão, que não dispõe de informações suficientes para concluir que o vinho 
e os produtos vínicos provenientes dos outros Estados -membros beneficiam «do mesmo modo e 
na mesma medida que os produtos nacionais de todas as vantagens decorrentes da taxa» e que, em 
consequência, o mesmo regime não procede a qualquer discriminação entre os produtos nacionais e os 
importados, em conformidade com o artigo 90.º do Tratado CE.

No entanto, a própria Comissão considera, no parágrafo 143 da Decisão em causa que «não se 
afigura (...) existir discriminação entre os produtos nacionais destinados ao mercado nacional e os 
destinados à exportação no âmbito das campanhas de promoção e publicidade desenvolvidas fora do 
território português e financiadas com uma parte das receitas da taxa parafiscal».

Como bem o refere o IVV, uma vez que as mesmas acções de promoção e publicidade (tanto as 
financiadas por apoios concedidos antes de 1 de Janeiro de 2002 como as financiadas após aquela data) 
são consideradas compatíveis com o artigo 87.º do Tratado CE (cfr. parágrafos 108 e 114 da Decisão, 
acima citados), conclui -se que o financiamento das mesmas acções pelo produto da taxa de promoção 
que incide sobre os produtos vitivinícolas produzidos em Portugal não é posto em causa pela Decisão 
da Comissão que deu início ao processo em curso.

Assim, as dúvidas da Comissão relativamente à taxa de promoção enquanto mecanismo de finan-
ciamento dos auxílios às acções de promoção e de publicidade do vinho limitam -se à parte do produto 
da taxa de promoção pago pelos produtos vitivinícolas provenientes de outros Estados -membros e às 
vantagens que estes retiram das acções de promoção e publicidade acima mencionadas, na medida em 
que estas acções sejam financiadas pelas receitas da taxa.

Aqui chegados, importa concluir que, no processo de investigação em curso, a Comissão apenas 
manifesta dúvidas quanto à compatibilidade com o mercado comum dos seguintes aspectos específi-
cos da taxa de promoção (cfr. parágrafos 1 e 2 do resumo da Decisão, página 13, e parágrafo 146 da 
Decisão):

(i) saber se as campanhas de publicidade do vinho português que decorrem no território dos ou-
tros Estados -Membros e de países terceiros, apesar de mencionarem a origem dos vinhos, se limitam a 
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transmitir informações sobre as características objectivas dos produtos em causa ou se contêm alegações 
subjectivas sobre a qualidade dos produtos, baseadas simplesmente na sua origem;

(ii) saber se os produtos vitivinicolas provenientes de outros Estados -Membros, que estão sujeitos 
ao pagamento da taxa, beneficiam do mesmo modo e na mesma medida que os produtos nacionais de 
todas as vantagens decorrentes da referida taxa e, como tal, se o método de financiamento dos apoios 
à promoção e à formação discrimina ou não os produtos nacionais face aos produtos importados.

A irrelevância da Decisão da Comissão para os presentes autos
As questões relativas à taxa de promoção que estão a ser objecto de investigação pela Comissão 

são totalmente estranhas à matéria de facto que nos ocupa nos presentes autos.
Quanto aos vinhos produzidos em Portugal, ainda que comercializados fora do nosso país, a Co-

missão foi muito clara ao considerar que «não se afigura (...) existir discriminação entre os produtos 
nacionais destinados ao mercado nacional e os destinados à exportação» (cfr. parágrafo 143 da Decisão 
(cit.)).

Não se coloca assim, a propósito da actividade desenvolvida em geral pela Impugnante e nos 
presentes autos em concreto, qualquer problema de Direito Comunitário derivado da taxa de promoção 
a que se encontra sujeita por lei.

Resta assim concluir que o processo de investigação à taxa de promoção, que foi iniciado pela 
Comissão e que se encontra em curso, é totalmente irrelevante para os presentes autos e para a funda-
mentação da pretensão da Impugnante.

Refere a Impugnante que:
É indubitável, portanto, que o Estado Português se encontra proibido de executar o auxílio até 

decisão final da Comissão e, bem assim, ainda que esta decisão venha a considerar o auxílio compa-
tível com a legislação comunitária e mercado comum, tal não legitima os actos de execução até então 
empreendidos.

Ademais, o Estado Português está proibido de executar não só o auxílio, mas também, e neces-
sariamente, o seu modo de financiamento — a cobrança da taxa de promoção.

Ora, com o devido respeito, não podemos concordar com a posição assumida pela Impugnante, pois 
da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado Português 
em executar o auxílio, aliás, a própria decisão refere não tratar -se de um auxílio estatal o financiamento 
das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV. Como se pode ler das conclusões 145 e 
147, o efeito suspensivo do n.º 3 do art. 88.º do Tratado CE, reporta -se apenas aos auxílios à promoção 
e á publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e 
ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão. Ou seja, a dúvida da Comissão prende -se 
com auxílios e financiamento dos auxílios visados nesta decisão, logo, não é sobre a totalidade dos 
auxílios que a Comissão tem dúvidas. Não existindo dúvidas da Comissão, não há procedimento de 
investigação e logo em relação a essas medidas não tem aplicação o efeito suspensivo previsto no n.º 3 
do art. 88.º do Tratado de Roma (ou como diz a Impugnante, a proibição de execução).

A entender -se de outra forma, ficaria totalmente desprovido de sentido o facto da Comissão ter -se 
dado ao Trabalho de separar os auxílios estatais dos não auxílios estatais, e depois dentro dos primeiros 
ter referido que as dúvidas são apenas para alguns, como resulta do paragrafo 145, onde é mencionado 
que o processo previsto no n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE é relativo a determinados auxílios e apenas 
nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e ao financiamento desses auxílios.

Do exposto não restam dúvidas que a presente impugnação tem que ser julgada totalmente impro-
cedente, por não provada, confirmando -se a legalidade do indeferimento do pedido de revisão oficiosa 
da liquidação aqui em causa.

3. DECISÃO
Nos termos e com os fundamentos expostos, julgo totalmente improcedente, por não provada, a 

presente Impugnação e, consequentemente, a) (Despacho de fls. 251) as liquidações impugnadas.”
DECIDINDO NESTE STA:
Face ao teor das conclusões das alegações de recurso e ao teor das contra -alegações do recorrido, 

são as seguintes as questões trazidas à apreciação deste Supremo Tribunal Administrativo:
a) Previamente, apreciar a questão da admissibilidade das alegações da recorrente, suscitada pelo 

recorrido nas suas contra -alegações o qual sustenta que não cumprem o disposto no artigo 685 -A do 
CPC, pelo que não devem ser admitidas.

b) Saber se incorreu em erro de julgamento a sentença recorrida que julgou que a taxa de pro-
moção em causa nos autos não padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão 
Europeia, por força do disposto no art. 88º do TCE (atual n.º 3 do art. 108º do TFUE).

c) Aferir da necessidade do reenvio prejudicial o TJUE para conhecimento das questões suscitadas 
na parte final das alegações da recorrente.

Face às conclusões de recurso e à posição do recorrido impõe -se previamente apreciar a questão 
por ele suscitada relativa ao incumprimento do ónus de alegar que decorre do art. 685ºA do Código 
de Processo Civil.
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De harmonia com o disposto no art. 685º A, n.º 1 do Código de Processo Civil o recorrente deve 
apresentar a sua alegação, na qual conclui, de forma sintética, pela indicação dos fundamentos por que 
pede a alteração ou anulação da decisão.

Nas suas contra -alegações, o recorrido sustenta que as alegações da recorrente não cumprem o 
disposto no artigo 685 -A do Código de Processo Civil porquanto «ao invés de atacar propriamente a 
decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a conduta do Tribunal baseando -se no por si 
já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à sua posição».

Mas não lhe assiste razão.
Das conclusões das alegações resulta claro o fundamento pelo qual a recorrente pede a revogação 

do julgado recorrido e qual vício que se lhe imputa: erro de julgamento da sentença recorrida por olvidar 
que a taxa de promoção em causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia 
à Comissão Europeia, por força do disposto no art. 88º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE).

Improcede portanto a suscitada questão prévia
Do alegado erro de julgamento imputado à sentença recorrida e do pedido de reenvio do processo 

ao Tribunal de Justiça da União Europeia.
As questões suscitadas no presente recurso, são, até nos pressupostos de facto, em tudo idênticas às 

que foram apreciadas e decididas neste Supremo Tribunal Administrativo pelo acórdão de 23/04/2013, 
proferido no processo n.º 29/12, in www.dgsi.pt, a que se seguiram os acórdãos 292/13 de 30.04.2013, 
de 22.05.2013, proferidos nos recursos 9/13, 44/13, 53/13, 200/13, e 1311/12, e de 29.05.2013, proferi-
dos nos recursos 84/13, 198/13, 30/13, 1398/13 e ainda o ac. de 18 de Junho de 2013 tirado no recurso 
1333/12 (no qual o ora relator interveio como adjunto, assim como no referido acórdão de 29/05/2013 
rec.198/13).

Para a decisão é relevante a seguinte legislação:

Artigo 1º. do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio

1 - Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produzidos nou-
tros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui 
contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção 
genérica e à coordenação geral do setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos 
respetivos serviços regionais.

Artigo 11º, n.º 2 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio

2 - Do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos

Artigo 12º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio

1 - Para os vinhos e produtos vínicos certificados, a taxa de promoção é devida pelos agentes 
económicos referidos no artigo 6º e deve ser liquidada e cobrada simultaneamente, consoante os casos, 
num dos atos previstos nas alíneas a) e b) do artigo 7º, devendo a entidade certificadora proceder à 
liquidação e cobrança das duas taxas no mesmo ato

Artigo 107º do TFUE (ex -artigo 87º TCE)

1. Salvo disposição em contrário dos Tratados, são incompatíveis com o mercado interno, na 
medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos 
Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem 
ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções.

Artigo 108º do TFUE (ex -artigo 88º TCE)

1. A Comissão procederá, em cooperação com os Estados -Membros, ao exame permanente dos 
regimes de auxílios existentes nesses Estados. A Comissão proporá também aos Estados -Membros as 
medidas adequadas, que sejam exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do 
mercado interno.

2. Se a Comissão, depois de ter notificado os interessados para apresentarem as suas observações, 
verificar que um auxílio concedido por um Estado ou proveniente de recursos estatais não é compatível 
com o mercado interno nos termos do artigo 107º, ou que esse auxílio está a ser aplicado de forma abu-
siva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio no prazo que ela fixar.
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Se o Estado em causa não der cumprimento a esta decisão no prazo fixado, a Comissão ou qual-
quer outro Estado interessado podem recorrer diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia, 
em derrogação do disposto nos artigos 258º e 259º.

A pedido de qualquer Estado -Membro, o Conselho, deliberando por unanimidade, pode decidir 
que um auxílio, instituído ou a instituir por esse Estado, deve considerar -se compatível com o mercado 
interno, em derrogação do disposto no artigo 107º ou nos regulamentos previstos no artigo 109º, se 
circunstâncias excecionais justificarem tal decisão. Se, em relação a este auxílio, a Comissão tiver dado 
início ao procedimento previsto no primeiro parágrafo deste número, o pedido do Estado interessado 
dirigido ao Conselho terá por efeito suspender o referido procedimento até que o Conselho se pronuncie 
sobre a questão.

Todavia, se o Conselho não se pronunciar no prazo de três meses a contar da data do pedido, a 
Comissão decidirá.

3. Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente 
dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que 
determinado projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107º, 
deve sem demora dar início ao procedimento previsto no número anterior. O Estado -Membro em causa 
não pode pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma 
decisão final.

4. A Comissão pode adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais que, conforme 
determinado pelo Conselho nos termos do artigo 109º, podem ficar dispensadas do procedimento pre-
visto no n.º 3 do presente artigo.

Artigo 109º do TFUE (ex -artigo 89º TCE)

O Conselho, sob proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu, pode adotar todos 
os regulamentos adequados à execução dos artigos 107º e 108º e fixar, designadamente, as condições 
de aplicação do n.º 3 do art. 108º.

REGULAMENTO (CE) n.º 659/1999 do CONSELHO, de 22 de março de 1999

Artigo 2º

Notificação de novo auxílio

1. Salvo disposição em contrário dos regulamentos adotados nos termos do artigo 94º ou de outras 
disposições pertinentes do Tratado, a Comissão deve ser notificada a tempo pelo Estado -membro em 
causa de todos os projetos de concessão de novos auxílios. A Comissão informará imediatamente o 
Estado -membro da receção da notificação.

2. Na notificação, o Estado -membro em causa deve fornecer todas as informações necessárias 
para que a Comissão possa tomar uma decisão nos termos dos artigos 4º e 7º, adiante designada «no-
tificação completa».

Artigo 3º

Cláusula suspensiva

Os auxílios a notificar nos termos do n.º 1 do artigo 2º não serão executados antes de a Comissão 
ter tomado, ou de se poder considerar que tomou, uma decisão que os autorize.

Artigo 4º

Análise preliminar da notificação e decisões da Comissão

1. A Comissão procederá à análise da notificação imediatamente após a sua receção. Sem preju-
ízo do disposto no artigo 8º, a Comissão tomará uma decisão nos termos dos nºs 2, 3 ou 4 do presente 
artigo.

2. Quando, após análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada não constitui 
um auxílio, fará constar esse facto por via de decisão.

3. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que não há dúvidas quanto à compa-
tibilidade da medida notificada com o mercado comum, na medida em que está abrangida pelo n.º 1 do 
artigo 92º do Tratado, decidirá que essa medida é compatível com o mercado comum, adiante designada 
«decisão de não levantar objeções». A decisão referirá expressamente a derrogação do Tratado que 
foi aplicada.

4. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada suscita dú-
vidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum, decidirá dar início ao procedimento formal 
de investigação nos termos do n.º 2 do artigo 93º do Tratado, adiante designada «decisão de início de 
um procedimento formal de investigação».
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Artigo 17º

Cooperação nos termos do n.º 1 do artigo 93º do Tratado

1. A Comissão obterá do Estado -membro em causa todas as informações necessárias para, em 
cooperação com o Estado -membro, proceder ao exame dos regimes de auxílio existentes, nos termos 
do n.º 1 do artigo 93º do Tratado.

2. Quando a Comissão considerar que um regime de auxílio existente não é ou deixou de ser 
compatível com o mercado comum, informará o Estado -membro em causa da sua conclusão preliminar 
e dar -lhe -á a possibilidade de apresentar as suas observações no prazo de um mês. A Comissão pode 
prorrogar este prazo em casos devidamente justificados.

(Regulamento (CE) n.º 994/98 do Conselho de 7 de maio de 1998)

Artigo 2º

De minimis

1. A Comissão pode, através de regulamento adotado nos termos do artigo 8º do presente regu-
lamento, determinar que, tendo em conta a evolução e o funcionamento do mercado comum, determi-
nados auxílios não satisfazem todos os critérios previstos no n.º 1 do artigo 92º do Tratado sendo, por 
conseguinte, isentos do processo de notificação previsto no n.º 3 do artigo 93º do Tratado, desde que os 
auxílios concedidos a uma mesma empresa, durante determinado período, não excedam um montante 
fixo determinado.

2. Os Estados -membros prestarão a todo o tempo, a pedido da Comissão, todas as informações 
adicionais relativas aos auxílios isentos nos termos do n.º 1.

Regulamento (CE) n.º 69/2001 da Comissão de 12 de janeiro de 2001

Artigo 2º

Auxílios de minimis

1. Considera -se que as medidas de auxílio não preenchem todos os critérios do n.º 1 do artigo 87º 
do Tratado, não sendo, por conseguinte, abrangidas pelo procedimento de notificação previsto no n.º 3 
do artigo 88º do Tratado, se reunirem as condições estabelecidas nos nºs 2 e 3.

2. O montante total dos auxílios de minimis concedidos a uma empresa não pode exceder 100000 
euros durante um período de três anos. Este limiar é aplicável independentemente da forma dos auxílios 
ou do objetivo prosseguido.

3. O limiar fixado no n.º 2 é expresso em termos de subvenção. Todos os valores utilizados 
referir -se -ão aos montantes brutos, isto é, antes da dedução de impostos diretos. Sempre que um auxí-
lio for concedido sob uma forma distinta da subvenção, o montante do auxílio será o seu equivalente 
 -subvenção bruto.

O valor dos auxílios desembolsáveis em várias prestações será o seu valor atualizado reportado ao 
momento da concessão. A taxa de juro a utilizar para efeitos de atualização e do cálculo do montante 
do auxílio, no caso de um empréstimo em condições preferenciais, será a taxa de referência aplicável 
no momento da concessão.

Artigo 4º

1. O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da data da sua publicação 
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.  - (JO L 10 de 13.1.2001)

Mantém -se em vigor até 31 de dezembro de 2006.
Em face das normas do DL n.º 119/97, de 15 de Maio (art. 1º, n.º 1), temos então que a taxa de 

promoção incide sobre a produção dos vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, 
bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, constituindo contrapartida dos serviços 
prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho, relativamente à promoção genérica e à coordenação geral 
do sector. Aliás, esta promoção constitui mesmo uma das atribuições daquele Instituto (art. 5º, n.º 1 do 
Decreto -Lei n.º 102/93, de 2 de Abril).

A mesma taxa destina -se a financiar:
a) A promoção genérica do sector:
b) A coordenação geral do sector.
Do produto dessa taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos.
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Também a Decisão C -43/2004 da Comissão referida e transcrita no probatório supra distinguiu 
as várias actividades financiadas por aquela taxa, a saber:

 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação.

Como se disse no Ac. deste STA de 29/05/2013 tirado no rec. 198/13 -30 é sabido que o Tratado 
CEE, relativamente a auxílios por parte dos Estados -membros, determinava no seu art. 87º, n.º 1 (hoje 
art. 107º, n.º 1 do TFUE) que salvo disposição em contrário dos Tratados, eram incompatíveis com o mer-
cado interno, na medida em que afectassem as trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios 
concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assu-
mam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções.

E, a fim de evitar auxílios ofensivos dos Tratados, era estabelecido um procedimento através do 
qual a Comissão, em cooperação com os Estados -Membros, procedia ao exame permanente dos regimes 
de auxílios existentes nesses Estados, propondo também aos mesmos as medidas adequadas que fossem 
exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do mercado interno.

No âmbito de tal procedimento, verificando a Comissão que um auxílio concedido por um Estado 
ou proveniente de recursos estatais não é compatível com o mercado interno, ou que esse auxílio está a 
ser aplicado de forma abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio 
no prazo que ela fixar.

Este regime impõe que os Estados -membros devam informar a Comissão atempadamente dos 
projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que de-
terminado projecto de auxílio não é compatível com o mercado interno deve sem demora dar início ao 
procedimento previsto no citado art.º 88º (hoje 108º do TFUE). O Estado -Membro em causa não pode pôr 
em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final.

Todavia, a Comissão pode também adoptar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais 
que podem ficar dispensadas do procedimento acima referido. A eles nos referiremos adiante.

No caso concreto dos autos, não existiu uma comunicação prévia por parte do Estado Português 
no sentido de que pretendia conceder auxílios ao sector da vinha e do vinho, antes tendo havido uma 
queixa, tal como resulta da parte inicial da Decisão de 20 de Julho de 2010 relativa à taxa parafiscal 
de promoção do vinho aplicada por Portugal C 43/04 (ex NN 38/03) – Jornal Oficial n.º L 005, de 
08/01/2011, págs. 0011 – 0026

Com efeito aí ficou escrito o seguinte: “(1) Na sequência de uma queixa, a Comissão Europeia 
questionou as autoridades portuguesas, por ofício de 20 de janeiro de 2003, sobre uma taxa parafiscal 
de promoção do vinho, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, assim como sobre as medidas 
financiadas pelo produto dessa imposição”.

(2) A Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia respondeu à Comissão por 
ofício de 14 de março de 2003. Em resposta às perguntas formuladas pelos serviços da Comissão por 
telecópias de 14 de maio e 22 de dezembro de 2003, foram enviadas informações complementares por 
ofícios de 4 de agosto e 2 de setembro de 2003 e de 24 de fevereiro e 15 de julho de 2004.

(3) Uma vez que foi dada execução ao dispositivo em causa desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados. Com efeito, as medidas 
aplicadas por Portugal constituem novos auxílios, não notificados à Comissão e, por esse facto, ilegais, 
nos termos do artigo 1º, alínea f), do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de março de 
1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93º do Tratado CE [3] (atual artigo 108.o do TFUE).

(4) Por ofício de 6 de dezembro de 2004 [C (2004) 4522], a Comissão notificou a Portugal a sua 
decisão de início do procedimento formal de exame previsto no artigo 108º, n.º 2, do TFUE relativa-
mente ao auxílio em causa. A decisão da Comissão de dar início ao procedimento foi publicada no 
Jornal Oficial das Comunidades Europeias [4].  - JO C 92 de 16.4.2005, p. 12.

Porém, anteriormente e relativamente a esta mesma queixa a Comissão havia já decidido o se-
guinte:

AUXÍLIO ESTATAL — PORTUGAL
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE 

– JO C 92 de 16.4.2005, p. 12
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
— o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;
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— o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas 
de promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

— as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte, dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

(146) Tendo em conta as considerações expendidas, a Comissão convida Portugal, no âmbito do 
processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE, a apresentar, no prazo de um mês a contar da data 
da receção da presente, as suas observações e a prestar todas as informações úteis para a apreciação das 
medidas em causa, nomeadamente quanto à natureza não discriminatória do método de financiamento 
dos auxílios tratados na presente decisão e quanto ao caráter objetivo da campanha de publicidade 
desenvolvida nos mercados dos Estados -Membros e de países terceiros.

Em face dos factos provados nos autos, da legislação transcrita e da Decisão da Comissão, pode-
mos desde já retirar as seguintes conclusões:

1ª) A taxa de promoção prevista no DL n.º 119/97, de 15 de maio, engloba várias parcelas.
2ª) Dessas parcelas o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV 

enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal, bem 
como o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constituem um auxílio estatais 
para efeitos do Tratado CEE (hoje TFUE).

Deste modo, uma parte da taxa que financia estas atividades é legal, não ofendendo as normas do 
Tratado apontadas pela recorrente.

Porém, constituindo a taxa uma unidade, embora aquela parte não constitua auxílio, será que 
mesmo assim o Estado Português estava obrigado à notificação acima referida, porque a outra parte da 
taxa veio a ser considerado auxílio?

Esta questão foi desenvolvidamente tratada no Acórdão deste STA (e Secção) de 23 de abril pas-
sado, proferido no Processo n.º 29/13, onde ficou escrito, para além do mais, o seguinte:

“No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autorida-
des portuguesas, em 20 de janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, 
que não constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de 
serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação 
geral do setor vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afetação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (atual art. 108º, n.º 2, do TFUE), apenas 
relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 
Estados -Membros e de países terceiros, ao respetivo financiamento e ao financiamento das medidas 
relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º
A única ação de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 367,12 

EUR, não constitui um auxílio.
Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na aceção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de dezembro de 2006.

Artigo 3º
1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-

tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
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Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respetivo financiamento, 
poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (1), isto é, desde que Portugal respeitasse 
as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam o reembolso de uma parte 
proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados -Membros, entre 1997 e 
31 de dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 (que 
procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 mediante 
recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das sétima e nona 
condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (2), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado aos 
auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação (…)” 
(Carta de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O art. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente 

notificada dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma decisão 
final (obrigação de não atuar ou de «standstill») (3).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito direto na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente à 
Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda a 
ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (4).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os atos praticados durante o período da proibição 
contida no art. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afeta a validade dos 
atos de execução de medidas de auxílio, e que a adoção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os atos inválidos»” (5). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acór-
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dão de 1973 (6), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do Direito 
Comunitário, com vista a restabelecer o status quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excecional importância (7).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final da 
Comissão (8). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição 
de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de fevereiro de 
2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição de 
auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adotado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos atos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe-lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efetivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excecionais.». (9)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objeto a restituição dos auxílios 
suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, como 
vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de 
promoção em causa durante o respetivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro 
lado, coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da autoliquidação em causa 
(relativa a setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar 
início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no artigo 6º do 
regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação 
de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (10), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (11), no caso concreto, por ilegalidade for-
mal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria que 
a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distinguir, por 
um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas ações de promoção e publicidade 
dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respetivo financiamento, 
através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente da taxa cobrada 
aos operadores do setor vitivinícola e afeta, no essencial, ao financiamento da atividade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da autoliquidação, no valor 
de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de setembro de 2007, com 
fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio (12), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um ato legislativo não tiver tido lugar a sua notificação 
à Comissão ou se o ato legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha pronunciado 
de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência será a veri-
ficação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (13).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do artº. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de novembro de 1991 (14).
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Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (15).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja seletiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afete o comércio entre os EM” (16).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (17), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não perceção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do setor desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afetação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (artº. 11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto 
de não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, 
como vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência 
do TJ. Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do setor e cujo 
objetivo essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma 
não implica, à partida, um auxílio concedido direta ou indiretamente através de recursos do Estado 
e, por outro lado, serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos 
auxílios de Estado (18).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, a 
Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das atividades 
desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor 
vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um 
auxílio de Estado na aceção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da República 
Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 
de dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afeta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afeta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais ações é que se poderia averiguar se seriam ou 
não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.
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Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” (19) de tal medida envolver auxílios estatais (20), em termos de exigir 
a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente 
suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade 
da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o respetivo 
procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do artº. 88º do TCE (ponto L das Con-
clusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da autoliquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside na 
particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor de 
ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas pelas 
vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não su-
biste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da nulidade 
seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a receita da 
taxa afeta ao financiamento das atividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do seu orçamento 
e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa apenas uma 
pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da atividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais.Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afetada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no artº. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da autoliquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de 
Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida”.
Porque a situação tratada no transcrito aresto é idêntica à dos presentes autos, sendo os mesmos 

os intervenientes e sendo as alegações e contra -alegações muito semelhantes, variando apenas o mon-
tante e o período temporal da taxa – nestes autos está em causa a taxa referente ao mês de Dezembro 
de 2003 no montante de € 104.812,61 – a doutrina que dele resulta é inteiramente transponível para o 
caso dos autos.

Em face do que ficou dito, improcedem as conclusões das alegações e, em consequência, o re-
curso.

4 - DECISÃO:
Nestes termos e pelo exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida ficando 
prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE requerido pela recorrente.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 23 de Outubro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Dulce Neto — Valente Torrão.

(1) Segundo o disposto no artigo 7, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de março de 1999, «A 
Comissão pode acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível com o mer-
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cado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante designada «decisão condicional» 
(cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64)

(2) O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os cri-
térios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três 
exercícios financeiros por empresa beneficiária.

(3) Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de março de 1999.
(4) Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, “O 

Papel dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da 
última frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE ?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, 
cit., p. 56.

(5) Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.
(6) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.
(7) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.
(8) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de novembro de 1990, Processo C -354/90.
(9) Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.

(10) Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas de 
Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respetivo direito nacional, o que engloba o regime do procedimento 
administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis ao proce-
dimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou análogos 
meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A revogação 
de atos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, Revista do 
Ministério Público, Ano 33, outubro/dezembro, de 2012, pp. 33 ss.

(11) Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos arts. 281 e 282º 
da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos plasmados 
no art. 73º do CPTA.

(12) Segundo o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produ-
zidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respetivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, nº1, dispõe -se que “São objeto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.

(13) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.
(14) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do 

Advogado -Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de setembro de 1990, proc C -5/89.
(15) Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.
(16) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina Coim-

bra, 2012, p. 520.
(17) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., 

p. 714.
(18) Cfr. Acórdão de 20 de novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de julho de 2004, C -345/02 (Pearle 

Bv).
(19) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.
(20) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38. 

 Acórdão de 23 de Outubro de 2013.

Assunto:

IVA. Massas secas. Massas recheadas.

Sumário:

 I — Da interpretação da verba 1.1.4 da Lista I anexa ao Código do IVA, na redacção 
introduzida pelo artigo 41.º, n.º 4, da Lei n.º 2/92, de 9 de Março, retém -se que 
foi intenção do legislador tributar as massas secas à taxa reduzida e as massas 
recheadas à taxa normal, independentemente do nome que as mesmas assumam.

 II — À data dos factos (entre Janeiro de 2003 e Dezembro de 2004), e à luz da referida 
verba, as massas comercializadas secas (sem recheio) eram tributadas à taxa redu-
zida de IVA, ou seja, de 5 %, ainda que comercializadas sob o nome de  cannelloni 
ou de lasanha.
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Processo n.º 65/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA interpôs o presente recurso jurisdicional da sentença proferida pelo 
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, a fls. 171 e segs. dos autos, de procedência da impugnação 
judicial que a sociedade A…………, S.A., deduziu contra o acto de liquidação adicional de IVA referente 
aos anos de 2003 e 2004, e respectivos juros compensatórios, no montante de € 155.208,32.

Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a impugnação ju-

dicial contra as liquidações adicionais de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e respetivos juros 
compensatórios relativas ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 2004.

B. Entendeu o Tribunal a quo no sentido propugnado pela Impugnante, que a taxa de IVA a aplicar 
na comercialização das massas do tipo lasanha e cannelloni seria a de 5%, por enquadramento na verba 
1.1.4 da lista I anexa ao Código do IVA, na redação dada pelo n.º 4 do art. 41º da Lei n.º 2/92.

C. Entende a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) que tais produtos não estão enquadrados na 
referida verba, pelo que deveriam ser tributados à taxa normal.

D. De toda a argumentação expendida na Douta sentença, duas conclusões podem ser retiradas: 
a primeira, que a Impugnante não comercializava massas recheadas, sendo as massas “cannelloni” e 
“lasanha” massas simples; a segunda, que a interpretação a dar à redação da verba 1.1.4. da Lista anexa 
ao Código do IVA é a de que o legislador teve como intenção distinguir as massas secas das massas 
recheadas, tributando as primeiras à taxa reduzida e as segundas à taxa normal.

E. Com a ressalva do sempre devido respeito, que é muito, não pode a Fazenda Pública conformar-
-se com o doutamente decidido.

Vejamos.
F. A questão a decidir nos presentes autos prende -se com a interpretação a dar ao conteúdo cons-

tante da verba 1.1.4 da lista I anexa ao Código do IVA, na redação dada pelo n.º 4 do art. 41º da Lei 
n.º 2/92, no que concerne aos produtos em causa, que dispunha o seguinte  - Bens e serviços sujeitos 
à taxa reduzida – 1.1.4 – Massas alimentícias e pastas secas similares (excluem -se as massas reche-
adas, embora prontas para utilização imediata, e as massas dos tipos Raviolli, Canelloni, Tortellini 
e semelhantes).

G. Ora, a referida norma visa tributar à taxa reduzida as massas alimentícias e as pastas secas 
similares. Dentro deste género de massas e pastas, o legislador teve uma opção política, traduzida nas 
exclusões que estão dentro do parêntesis, decidindo tributar estas exclusões à taxa normal.

H. E as exclusões são duas, e não uma, como pretende a fundamentação expendida na sentença 
recorrida, uma vez que a conjunção “e” pretende separar duas realidades distintas e não inclui -las 
numa única realidade. Assim, a primeira exclusão refere -se às massas recheadas, embora prontas para 
utilização imediata; a segunda exclusão refere -se às massas dos tipos Raviolli, Cannelloni, Tortellini 
e semelhantes, onde aqui se inclui a lasanha.

I. Quanto à primeira exclusão, o legislador pretendeu excluir da tributação à taxa reduzida as 
massas recheadas, embora prontas para utilização imediata. E neste aspeto andou bem o Tribunal a 
quo ao referir que não tendo a Impugnante aparelhos capazes de produzir tais massas (de acordo com 
a prova testemunhal dada como provada), esta exclusão não se lhe aplicaria.

J. Contudo, as massas cannelloni e lasanha, embora comercializadas enquanto pastas secas ou 
simples (já que, como se referiu, elas não eram comercializadas enquanto massas recheadas), enquadram-
-se na segunda exclusão mencionada.

K. Com efeito, a opção política traduzida nesta exclusão é bastante clara: estão excluídas da 
tributação à taxa reduzida, e por conseguinte, tributadas à taxa normal, as massas dos tipos Raviolli, 
Cannelloni, Tortellini e semelhantes (onde aqui se inclui a lasanha), independentemente dessas massas 
serem ou não recheadas.

L. Dispõe o artigo 11º da Lei Geral Tributária (LGT) que na determinação do sentido das normas 
jurídicas fiscais e na qualificação dos factos a que as mesmas se aplicam são observadas as regras e 
princípios gerais de interpretação e aplicação das leis, constantes do artigo 9º do Código Civil.

M. Estando assente que as normas tributárias se interpretam de acordo com os princípios gerais 
de hermenêutica jurídica, e sintonizados pelo disposto no art. 9º do Código Civil, há que recorrer ao 
elemento textual (vulgo, letra da lei), ao elemento histórico (que faz atentar e ponderar as circunstâncias 
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envolventes do momento da produção legislativa) e no elemento racional (que nos leva a indagar dos 
motivos, fins ou interesses perseguidos pelo legislador).

N. Sem prejuízo da operância consertada e reciprocamente conformadora, delimitadora, destes três 
apresentados elementos, objetivando a obtenção do melhor e mais conforme “pensamento legislativo”, 
não se pode deixar de conferir algum ascendente, certa prevalência, ao elemento literal.

O. Como refere o Ilustre Professor Baptista Machado in Introdução ao Direito e ao Discurso 
Legitimador, 2ª reimpressão, Coimbra, 1989, pp. 187 ss., que “O texto é o ponto de partida da inter-
pretação. Como tal cabe -lhe desde logo uma função negativa: a de eliminar aqueles sentidos que não 
tenham qualquer apoio, ou pelo menos uma qualquer “correspondência” ou ressonância nas palavras 
da lei. Mas cabe -lhe igualmente uma função positiva (...) se o texto comporta apenas um sentido, é 
esse o sentido da norma (...)”.

P. Resulta, assim, que, a letra da lei é a principal referência e o ponto de partida do intérprete, não 
se podendo por conseguinte, na interpretação, transcender a linguagem, a construção linguística para 
afirmar um significado que não resulte expresso, ou contrariar o que expressamente afirma o legislador, 
como pretende a Impugnante no caso sub judice.

Q. Com efeito, a letra da lei e o espírito do sistema não permitem uma outra interpretação, sob 
pena, aliás, de, caso procedesse a interpretação vertida na douta sentença recorrida, poder ficar abso-
lutamente vazio o alcance da verba 1.1.4 da Lista I anexa ao Código do IVA.

R. Por conseguinte, ao serem expressamente excluídas pelo legislador as massas cannelloni e 
lasanha da Lista I anexa ao Código do IVA, estão consequentemente excluídas tais massas da tri-
butação à taxa de 5%, prevista na alínea a) do n.º 1 do artº 18º do CIVA, aplicando -se assim a taxa 
normal de, à data dos factos, 19%, nos termos e em cumprimento da alínea c) do n.º 1 do mesmo 
preceito legal.

S. E não se diga, como ficou dito na sentença recorrida, que a nova redação dada à Lista I anexa 
ao CIVA, pela Lei n.º 67 -A/2007, de 31.12 veio “esclarecer” a interpretação a dar à antiga redação. 
Esta nova redação veio, sim, colocar no ordenamento jurídico uma opção política de excluir (somente) 
as massas recheadas da tributação reduzida em IVA e não, fazer uma interpretação retroativa da antiga 
redação daquela verba.

T. Assim, por tudo quanto se expôs, entende a Fazenda Pública que a douta sentença enferma de 
errónea interpretação e aplicação do disposto na verba 1.1.4 da Lista I anexa ao Código do IVA, na 
redação aplicável.

1.2. A Recorrida apresentou contra -alegações para sustentar a manutenção do julgado, tendo 
rematada a sua alegação com as seguintes conclusões:

1ª Não estão excluídas da verba 1.1.4 da tabela I anexa ao Código do IVA, na redação em vigor nos 
períodos entre janeiro de 2003 e dezembro de 2004, as massas alimentícias comercialmente designadas 
por lasagna e cannelloni, quando comercializadas simples e secas.

2ª O entendimento do tribunal a quo neste mesmo sentido não extravasa o teor literal da exclusão 
daquela verba que, por não ser unívoco, foi simplesmente interpretado com recurso a outros fatores 
hermenêuticos.

3ª Ainda que o teor literal da exclusão constante da acima referida verba fosse unívoco o que não 
se concede –, e que daí resultasse o entendimento oposto ao declarado na sentença recorrida, sempre 
aquele teor literal contrariaria o espírito da norma, motivo pelo qual deveria ser objeto de interpretação 
restritiva ou ab -rogante.

4ª A aplicação prática do entendimento da administração tributária resulta no seguinte: a aplicação 
de taxas de IVA distintas ao mesmo tipo de bem, alicerçado, tão -somente, na designação comercial 
atribuída pelo sujeito passivo.

5ª A interpretação da verba 1.1.4 da tabela I anexa ao Código do IVA (na redação em vigor nos 
períodos entre janeiro de 2003 e dezembro de 2004) no sentido de estarem excluídas do âmbito da taxa 
reduzida daquele imposto as massas alimentícias comercialmente designadas por lasagna e cannelloni, 
quando comercializadas simples e secas, viola o princípio da neutralidade, da objetividade e da igualdade 
que enformam a tributação sobre o consumo no ordenamento jurídico comunitário.

6ª Com efeito, o TJUE pronunciou -se já sobre matérias idênticas à controvertida nos presentes 
autos, a saber: acórdão de 23 de Outubro de 2003 (processo C -109/02), acórdãos de 19 de setembro 
de 2000 (processo C -158/98), de 10 de abril de 2008 (processo C -309706, Marks & Spencer), de 5 de 
junho de 1997 (processo C -2/95, Sparekassemes Datacenter SDC) e de 28 de junho de 2007 (processo 
C -363/05, JP Morgan Flemming Claverhouse).

7ª Sem prejuízo da vasta jurisprudência do TJUE, caso subsistam dúvidas quanto à interpretação 
das normas comunitárias motivo, deverá ser aquele Tribunal questionado quanto à correta interpretação 
da verba 1.1.4 da tabela I anexa ao Código do IVA, na redação em vigor nos períodos entre janeiro de 
2003 e dezembro de 2004, por via do mecanismo do reenvio prejudicial.
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1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto emitiu douto parecer no sentido de que não devia ser 
concedido provimento ao recurso, enunciando, para o efeito, a seguinte motivação:

«Embora com reserva propendemos à adesão ao entendimento sustentado na fundamentação da 
sentença: as massas alimentícias secas e simples (não recheadas) tipo Canneloni e Lasagna, estavam 
sujeitas à taxa reduzida de 5%, por subsunção à verba 1.1.4 da Lista I anexa ao CIVA (e não à cláusula 
de exclusão da verba).

Argumentário sintético:
a) considera -se reproduzido o discurso teórico da sentença sobre hermenêutica jurídica 

(fls. 182/184);
b) a interpretação propugnada pela administração tributária sustenta -se exclusivamente no texto 

da norma, o qual excluía do âmbito de aplicação da taxa reduzida não somente as massas recheadas 
mas também as massas dos tipos Ravioli, Canneloni, Tortellini e semelhantes (onde se inclui o tipo 
Lasagna).

c) o legislador pretendeu aplicar a taxa reduzida (5%) às massas alimentícias e pastas secas 
similares, enquanto produtos alimentares menos essenciais do que os merecedores do beneficio da 
isenção mas de consumo generalizado (cf. preâmbulo do Código do Imposto sobre o Valor Acrescen-
tado n.º 9; na doutrina António Joaquim Carvalho/João Amaral Tomás Manual do Imposto sobre o 
Valor Acrescentado p.241);

d) tais características não são alteradas pelo facto de a massa alimentar seca ser confeccionada 
sob forma laminada; ser comercializada sob a designação Canneloni ou Lasagna; ter vocação para 
recheio ou puder ser posteriormente recheada pelo consumidor;

e) a formulação imperfeita ou equívoca da cláusula de excepção de aplicação da verba 1.1.4 foi 
corrigida em legislação posterior, mediante redacção inequívoca, segundo a qual apenas as massas 
recheadas estavam excluídas do âmbito de aplicação da taxa reduzida (art.53º Lei no 67 -A/2007, 
31 dezembro  - Lei OGE 2008)».

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

2. Na sentença recorrida julgou -se como provada a seguinte matéria de facto:
1. A Impugnante foi objecto da acção inspectiva determinada pela Ordem de Serviço n.º 01200602426, 

de 04.05.2006 (Código PNAIT 22122), efectuada pela Divisão de Inspecção Tributária V, referente a IVA, 
relativo aos anos de 2003 e 2004, a qual foi iniciada em 04.01.2007 e finalizada em 18.01.2007 - cfr. 
fls. 74 dos autos

2. No âmbito da acção inspectiva referida em 1, foi, em 23.01.2007, expedida carta registada 
à Impugnante para notificação do projecto de conclusões do relatório de inspecção  - cfr. resulta dos 
autos, maxime fls. 77

3. A impugnante não se pronunciou relativamente ao projecto de relatório referido em 2  - Cfr. 
resulta dos autos, maxime fls. 77

4. Em 14.02.2007 foi elaborado relatório final do qual constava:
“III  - DESCRIÇÃO DOS FACTOS E FUNDAMENTOS DAS CORRECÇÕES MERAMENTE 

ARITMÉTICAS À MATÉRIA TRIBUTÁVEL
Tendo sido solicitado ao Sujeito Passivo uma listagem dos produtos por si comercializados e as 

taxas de IVA utilizadas aquando da sua venda, este entregou ficheiro em formato Excel com a Infor-
mação pretendida (“IVA -ARTIGOS -VENDAS. xls”), que foi gravado em CD -R, tendo sido entregue 
uma cópia deste ao representante do contribuinte.

Da análise efectuada, detectou -se que as massas do tipo lasanha e cannelloni estavam a ser co-
mercializadas à taxa de 5%, conforme quadro que se junta (Anexo 1), elaborado a partir do ficheiro 
fornecido pela empresa, onde constam as referências dos artigos em causa, o grupo a qual perten-
cem, a sua descrição detalhada, o armazém de expedição, e a taxa de IVA aplicada aquando da sua 
comercialização.

Ora, da leitura do artigo 18º n.º 1 alínea a) do Código do IVA (CIVA) e da Verba 1.1.4 da Lista 1 
anexa ao CIVA, que regula a aplicação da taxa reduzida de IVA às massas alimentícias, pode ler -se que 
os produtos a que esta taxa se aplica são as “massas alimentícias e pastas secas similares (excluem-
-se as massas recheadas, embora prontas para utilização imediata, e as massas dos tipos Raviolli, 
Cannelloni, Tortellini e semelhantes)”:

Verifica -se assim, que as massas já recheadas estão excluídas da aplicação da taxa reduzida e 
as massas dos tipos Raviolli Cannelloni, Tortellini e semelhantes (onde se inclui a Lasanha), indepen-
dentemente de serem comercializadas recheadas ou não.

No mesmo sentido aponta o Ofício Circulado 22642, de 07.03.1969, da Direcção de Serviços do 
IVA, fazendo mesmo no ponto 2 uma separação entre os processos de fabrico entre as “massas comuns” 
e as “massas laminadas” (Raviolli, Cannelloni, Tortellini, Lasanha).
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De acordo com este Ofício Circulado, “as massas do tipo Raviolli, Cannelloni, Tortellini e seme-
lhantes, são sempre massas para consumir recheadas”, daí o legislador entender que apesar de ainda 
não se encontrarem recheadas, e/as irão ser consumidas dessa forma, pelo que a taxa a aplicar deve 
ser idêntica às massas previamente recheadas, isto é, a taxa normal.

Assim, os artigos discriminados no Anexo I ao presente relatório foram comercializados à taxa 
reduzida (com excepção de duas situações que serão apresentadas posteriormente, em que foi liqui-
dado IVA à taxa normal), quando conforme o mencionado anteriormente, o deveriam ter sido à taxa 
normal.

Com base na informação constante dos dados da facturação do Sujeito Passivo, este elaborou o 
ficheiro de Excel com o nome “VENDAS ARTG -IVA mz.xls” (que também foi gravado no CD -R entregue 
ao representante do contribuinte), tendo -se imprimido a partir da informação nele constante o quadro 
que se junta (Anexo 2), com os valores facturados (base tributável e IVA liquidado), discriminados 
por mês e por artigo, constantes na contabilidade da empresa e registados na conta 711 — Venda de 
Mercadorias.

Ora, como já foi referido, a taxa de IVA aplicada na comercialização dos produtos identificados 
foi a taxa reduzida, quando deveria ter sido aplicada a taxa normal.

Assim, partindo dos valores contabilizados e declarados pelo Sujeito Passivo, foi calculado o 
IVA que deveria ter sido efectivamente liquidado (tendo em conta que a taxa normal estava fixada em 
19% para os períodos de imposto em análise), bem como a diferença entre aquilo que foi liquidado 
pela empresa e o montante que deveria ter sido entregue nos cofres do Estado, conforme os valores 
constantes no Anexo 3.

Em resumo, foram apurados os seguintes valores de IVA adicional a entregar por período de 
imposto:

(…)
VII  - INFRACÇÕES VERIFICADAS
O comportamento tributário descrito no capítulo III constitui contra -ordenação por infracção 

às seguintes disposições legais:
 - infringiu os artigos 7º, 18º e 26º CIVA, pela realização de operações tributáveis em que foi li-

quidado imposto inferior ao devido, por aplicação da taxa reduzida de imposto na comercialização de 
artigos tributáveis à taxa normal, verificando uma omissão do diferencial do imposto nas declarações 
periódicas, e correspondente falta de entrega do imposto (IVA).

Às infracções acima descritas correspondem as penalidades previstas no artigo 114º do Regime 
Geral das Infracções Tributárias (RGIT).  - Cfr. fls. 75 a 77 dos autos.

5. Na sequência do relatório de inspecção referido em 4. foi, em 22.02.2007, exarado Parecer com 
o seguinte teor: “Confirmo o teor do presente relatório, nomeadamente:

a) A tributação à taxa normal das massas tipo Cannelloni e Lasanha, excluídas da verba 1.1.4 
da Lista I anexa ao Código do IVA;

b) Os montantes de IVA em falta apurados nos anos de 2003 e 2004 de €61.191,15 e €94.017,17, 
respectivamente.”  - Cfr. fls. 72 dos autos.

6. Em 23.02.2007 foi exarado despacho concordante com o relatório de inspecção e parecer re-
feridos em 4. e 5. do probatório  - Cfr. fls. 72 dos autos

7. Em 27.02.2007 foi expedido pela Direcção de Finanças do Porto, sob o registo n.º RM 039920194 PT, 
o Ofício n.º 1760610510 (Proc. n.º 05.10.014), datado de 26.02.2007, dirigido à Impugnante, do qual 
constava:

“Notificação do Relatório de inspecção Tributária
(artigo 77º da Lei Geral Tributária  - LGT e artigo 62º do Regime Complementar do Procedimento 

de Inspecção Tributária  - RCPIT)
Fica(m) V.a(s) Exa(s), por este meio notificado(s) nos termos do artigo 71º da LST e do artigo 62º 

do RCPIT, do Relatório de Inspecção Tributária e do teor do despacho que sobre ele recaiu, que se 
anexa como parte integrante da presente notificação, relativamente ao seguinte:

Das correcções meramente aritméticas efectuadas à matéria tributável e/ou imposto, sem recurso 
a métodos indirectos, cujos fundamentos constam do referido Relatório.

A breve prazo, os serviços da DGCI procederão à notificação da liquidação respectiva, a qual 
conterá os meios de defesa, bem como o prazo de pagamento, se a ele houve lugar.

Da presente notificação e respectiva fundamentação não cabe reclamação ou impugnação.”  - Cfr. 
fls. 71 dos autos e 120 do PA apenso

8. A impugnante foi notificada, em 28.02.2007, do teor da comunicação referida em 7  - cfr. fls. 121 
do PA apenso



4111

  

9. Em 20.03.2007 foram emitidas e expedidas ao Impugnante para pagamento até 31.05.2007, as 
seguintes liquidações adicionais de IVA e juros compensatórios: 
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 10. As liquidações de IVA referidas em 9. reportam -se a massa seca e simples designada por 
“cannelloni” e “lasanha”  - Cfr. depoimento prestado pelas testemunhas B…………, C………… e 
D…………

11. A composição das massas secas é à base de sêmola de trigo duro e água.  - Cfr. depoimento 
prestado pelas testemunhas B…………, C…………, E………… e D…………

12. À data dos factos a Impugnante não confeccionava “cannelloni” e “lasanha” recheados, por 
não ter os equipamentos e condições necessárias à sua preparação  - Cfr. depoimento prestado pela 
testemunha D…………

13. Em 02.08.2007 deu entrada neste TAF da presente impugnação, a qual foi remetida pelo correio 
em 01.08.2007  - Cfr. fls. 2 e 103 dos autos

3. Vem o presente recurso jurisdicional interposto da sentença que julgou procedente a impugna-
ção judicial deduzida pela sociedade A…………, S.A., contra o acto de liquidação adicional de IVA 
referente ao período compreendido entre Janeiro de 2003 e Dezembro de 2004 e respectivos juros 
compensatórios, acto que provém da correcção, levada a cabo pela Administração Tributária, da taxa 
reduzida de 5% de IVA aplicada pela impugnante na comercialização de massas secas tipo lasanha e 
cannelloni, para a taxa normal de 19%, com fundamento na verba 1.1.4 da Lista I, anexa ao Código do 
IVA, na redacção vigente à data dos factos.

Tal impugnação teve por fundamento a ilegalidade da liquidação por errado enquadramento na 
taxa de 19% das referidas massas secas, por força de desacertada interpretação daquela verba 1.1.4 da 
Lista I, interpretação que contraria a ratio legis do preceito e viola os princípios da neutralidade, da 
objectividade e da igualdade fiscal.

O tribunal a quo julgou procedente a impugnação, anulando o acto de liquidação impugnado, 
com a seguinte fundamentação:

«(…) na actividade interpretativa, a letra da lei constitui o primeiro patamar na tarefa da in-
terpretação, constituindo simultaneamente seu ponto de partida e seu limite, conforme artigo 9º do 
Código Civil.(…).

Tomando, pois, como ponto de partida o texto da lei, poder -se -ia concluir que o legislador pre-
tendeu excluir da taxa reduzida não só as massas recheadas mas também as massas dos tipos Raviolli, 
Cannelloni, Tortellini e semelhantes.(…)

Todavia, tal interpretação acarretaria grandes dificuldades na aplicação da lei, tornando -a de-
masiado casuística em função de cada tipo de massa, o que não se compadece com as características 
da generalidade e abstracção da lei.

Acresce que o aplicador do direito não pode cingir -se à letra da lei, devendo “reconstituir a 
partir dos textos o pensamento legislativo, tendo sobretudo em conta a unidade do sistema jurídico, as 
circunstâncias em que a lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em que é aplicada”.(…)

Atentemos, pois, aos demais elementos interpretativos.
No que concerne aos antecedentes legislativos, o IVA foi introduzido pelo Decreto -Lei n.º 394 -B/94, 

de 26.12, que veio transpor a 6ª Directiva do IVA (Directiva 77/388/CEE do Conselho, de 17.05.1977).
Logo no seu preâmbulo refere expressamente que se manteve a “protecção fiscal a consumos 

essenciais que constituem ainda uma parte importante das despesas das famílias.”.(…).
Pelo exposto, extrai -se que a diferenciação na aplicação das taxas de IVA, no que concerne aos 

bens alimentares, decorria da sua essencialidade, de tal modo que os bens essenciais eram tributados 
a taxa 0, os que não sendo de primeira necessidade mas que representavam um consumo generalizado 
eram tributados a taxa reduzida e à taxa normal eram tributados aqueles que não demonstrassem serem 
essenciais para o cidadão comum.(…)

Não obstante as alterações sofridas com a LOE para 1993, as conclusões são as mesmas: a ra-
tio essendi da integração na lista I anexa ao Código do IVA relativa a bens e serviços sujeitos a taxa 
reduzida contende com a consideração de tratarem -se de bens alimentares essenciais.

Nestes, como decorre do item 1.1.4., integram -se as massas alimentícias e as pastas secas similares.
Destas, dispunha a lei, que se excluíam “as massas recheadas, embora prontas para utilização 

imediata, e as massas dos tipos Raviolli, Cannelloni, Tortelini e semelhantes”.
Atendendo à razão de ser da aplicação da taxa reduzida não se descortina fundamento para 

considerar a massa seca “cannelloni” e a massa seca ‘lasanha” devam ser excluídos desta tributação.
Na verdade, a massa “cannelloni” e a massa “lasanha” pode apresentar -se como massa seca 

ou fresca, recheada ou não.
Nesse sentido, afigura -se que o legislador pretendeu distinguir as “massas recheadas” das 

“massas sem recheio”.
Em reforço da interpretação expendida, atente -se a redacção dada pela pelo artigo 53º da Lei 

n.º 67 -A/2007, de 31.12 à Lista I anexa ao CIVA que veio, definitivamente, colocar um ponto final na 
contenda ao estatuir que estão sujeitas à taxa reduzida as “massas alimentícias e pastas secas simi-
lares, excluindo -se as massas recheadas” eliminando da exclusão o segmento “embora prontas para 
utilização imediata, e as massas dos tipos Raviolli, Cannelloni, Tortellini e semelhantes”.(…)
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Sustenta a Administração Tributária, no Ofic Nio Circulado n.º 22842, de 07.03.1989 que a razão 
de ser da diferenciação das “massas alimentícias e pastas secas alimentares” das “massas dos tipos 
Raviolli, Cannelloni, Tortellini e semelhantes” assenta, por um lado, no processo de fabrico e, por 
outro lado, por se destinarem a serem consumidas recheadas.

Desde já se refira que nenhum dos argumentos aduzidos no referido Ofício Circulado poderá colher, 
uma vez que tal interpretação não tem um mínimo de correspondência verbal com a letra da lei.

No atinente ao processo de fabrico das “massas comuns” (ou “massas trefiladas”) e das “mas-
sas dos tipos Raviolli, Cannelloni, Tortellini e semelhantes» (ou “massas laminadas”), analisando as 
diversas fases produtivas, tal como resulta do ofício circulado em questão, conclui -se que o processo 
é idêntico, sendo que as “massas laminadas” incorporam adicionalmente a fase da laminagem, pelo 
que não se consegue descortinar qual a lógica da distinção ao nível da tributação em virtude dessa 
diferença.(…)

A tributação das massas alimentícias secas não pode estar dependente de um juízo prévio sobre 
o modo como será confeccionada.

Atendendo aos cânones interpretativos impera, pois, concluir que na verba 1.1.4 da Lista I anexa 
ao CRIA o legislador pretendeu distinguir as massas recheadas (tributadas a uma taxa mais elevada) 
das massas sem recheio.(…)

Competia à Administração Tributária alegar e provar que a massa em causa (cannelloni e lasanha) 
já se encontrava recheada e foi tributada como se de massa seca se tratasse, o que não sucedeu.

Ao invés, tal como resulta do probatório, ficou provado que na origem das liquidações ora im-
pugnadas estão massas secas e simples (cfr. facto 10, do Probatório).

Na verdade, resulta assente que, pelo menos à data dos factos, a Impugnante não comercializava 
massas recheadas, por falta dos equipamentos e condições exigíveis para a preparação das mesmas 
(cfr. facto 12. do probatório), pelo que as massas designadas pelo nomen “cannelloni” e “lasanha” 
não correspondem ao produto final confeccionado com o mesmo nome mas tão -só a um dos seus in-
gredientes: a massa.».

É contra essa decisão que se insurge a Fazenda Pública, ora Recorrente, sustentando que ela 
padece de erro de julgamento em matéria de direito, na medida em que terá interpretado e aplicado o 
disposto na verba 1.1.4 da Lista I anexa ao CIVA, na redacção dada pelo art. 41º, n.º 4, da Lei n.º 2/92, 
de 9 de Março, contra o sentido expressamente consagrado na letra da lei, em moldes não consentidos 
pelo regime legal vertido no art. 9º, do CC.

Neste contexto, a questão que se coloca à apreciação deste Tribunal é a de saber se a sentença 
padece de erro de julgamento, em matéria de direito, por ter julgado que as massas secas tipo “can-
nelloni” e “lasanha” se enquadram na verba 1.1.4 da Lista I anexa ao Código do IVA, na redacção 
introduzida pelo art. 41º, n.º 4, da Lei n.º 2/92, de 9/03, estando, por isso, a sua venda sujeita à taxa 
reduzida de IVA, de 5%, nos termos do art. 18º, n.º 1, alínea a), do CIVA, com a redacção que resultou 
do Decreto -Lei n.º 16/97, de 21/01.

Vejamos.
É incontroverso, face ao probatório, que as impugnadas liquidações adicionais de IVA se consubs-

tanciam na diferença entre a taxa reduzida de 5%, que foi aplicada, e a taxa normal de 19%, que a AT 
entende ser aplicável quanto às vendas de massas secas tipo “cannelloni” e “lasanha”.

À data dos factos, o art. 18º, n.º 1, do CIVA, nas suas alíneas a) e b), fixava as taxas de imposto 
em 5% e 12%, quanto às importações, transmissões de bens e prestações de serviços referenciadas, 
respectivamente, nas listas I e II, anexas ao Código, e em 19%, quanto às demais – sua alínea c).

A verba 1.1, da referida lista I, refere -se a cereais e preparados à base de cereais, descriminando-
-se, na verba 1.1.4, o seguinte:

«1.1.4 — Massas alimentícias e pastas secas similares.
(Excluem -se as massas recheadas, embora prontas para utilização imediata, e as massas dos 

tipos Raviolli, Cannelloni, Tortellini e semelhantes).»
E o dissídio que se apresenta neste pleito assenta na interpretação do teor desta verba 1.1.4, de-

fendendo a AT que a mera designação de cannelloni e de lasanha, atribuídos pela impugnante a massas 
secas que comercializou substancia factor de exclusão da tributação à taxa reduzida, e sustentando a 
impugnante a tese, acolhida na sentença recorrida, de que não é o nominem que está em causa, mas 
antes as suas características de comercialização como massas secas ou recheadas, sendo que é a estas 
últimas que se destina a exclusão da taxa de 5%.

A questão que se coloca reconduz -se à aplicação, no caso vertente, do normativo legal que estabe-
lece as regras a observar na interpretação da lei, ou seja, do art. 9º do Código Civil, que, sob a epígrafe 
«Interpretação da lei», diz o seguinte:

«1. A interpretação não deve cingir -se à letra da lei, mas reconstituir a partir dos textos o pensa-
mento legislativo, tendo sobretudo em conta a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias em que 
a lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em que é aplicada.
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2. Não pode, porém, ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na 
letra da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expresso.

3. Na fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete presumirá que o legislador consagrou as 
soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados.».

Na anotação 1. a este artigo, escreveram Pires de Lima e Antunes Varela, in Código Civil Anotado, 
vol. I, 3ª ed., Coimbra Editora, págs. 57 -58, o seguinte: «1.Em lugar de impor um método ou consagrar 
uma corrente doutrinária em matéria de interpretação das leis, o Código limita -se a consagrar os 
princípios que podem considerar -se já uma aquisição definitiva na matéria, combatendo os excessos 
a que os autores objectivistas e subjectivistas têm chegado muitas vezes.

Afasta -se, assim, o exagero dos objectivistas que não atendem sequer às circunstâncias históricas 
em que a norma nasceu, na medida em que o n.º 1 do artigo 9º manda reconstituir o pensamento legis-
lativo e atender às circunstâncias em que a lei foi elaborada. Como se condena igualmente o excesso 
dos subjectivistas que prescindem por completo da letra da lei, para atender apenas à vontade do 
legislador, quando no n.º 2 se afasta a possibilidade de qualquer pensamento legislativo valer como 
sentido decisivo da lei, se no texto desta não encontrar um mínimo de correspondência verbal.

E ao mesmo tempo que manda atender às circunstâncias (históricas) em que a lei foi elaborada, 
o preceito não deixa de expressamente considerar relevantes as condições específicas do tempo em 
que a norma é aplicada (nota vincadamente actualista).

O facto de o artigo afirmar que a reconstituição do pensamento legislativo deve fazer -se a partir 
dos textos não significa, de modo nenhum, que o intérprete não possa ou não deva socorrer -se de outros 
elementos para esse efeito, nomeadamente do espírito da lei (mens legis).».

Ora, da leitura da profícua e exemplarmente convincente sentença recorrida, ressalta evidente 
que na análise da questão controvertida foram tidos em conta os aludidos critérios interpretativos 
consignados no referido art. 9º.

E afigura -se -nos também acertada a interpretação que o tribunal a quo faz do preceito legal em 
causa, tomando em consideração quer as razões de ordem histórica que o conformam, quer a natureza 
geral e abstracta da lei, quer ainda a motivação lógica que lhe subjaz, na medida em que também mal 
se entenderia que o legislador procedesse, em sede de IVA, à tributação dos produtos em função do 
seu nome, e não da sua natureza.

De facto, se assim fosse, bastava mudar o nome do produto para alterar a sua taxa de tributação, 
e não era isto, decerto, que estava na mente do legislador.

E, sendo assim, da interpretação da verba 1.1.4 da Lista I anexa ao Código do IVA, na redacção 
introduzida pelo art. 41º, n.º 4, da Lei n.º 2/92, de 9/03, retém -se que foi intenção do legislador tributar 
as massas secas à taxa reduzida e as massas recheadas à taxa normal, independentemente do nome que 
as mesmas assumam.

Ora, transparece no probatório que as massas, cuja taxa de IVA se controverte nestes autos, eram 
comercializadas pela Recorrida sem recheio, e, por conseguinte, como massas secas. Daí que, à data 
dos factos (entre Janeiro de 2003 e Dezembro de 2004), e à luz da referida verba 1.1.4, essas massas 
 - porque secas (sem recheio)  - eram tributadas à taxa reduzida de IVA, ou seja, de 5%, ainda que co-
mercializadas sob o nome de cannelloni ou de lasanha.

Deste modo, a douta sentença que assim decidiu, julgando procedente a impugnação judicial, não 
merece qualquer censura, devendo manter -se na ordem jurídica.

4. Termos em que acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 23 de Outubro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 23 de Outubro de 2013.

Assunto:

Impugnação judicial. Ampliação do pedido. Ampliação da causa de pedir.

Sumário:

Em sede de impugnação judicial, perante factos supervenientes que impliquem conheci-
mento de vícios que o impugnante não podia conhecer no momento da apresentação 
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da petição inicial, é admissível a ampliação do pedido e da causa de pedir, nos 
termos do disposto no art. 63º do CPTA, ex vi art. 2º, alínea e), do CPPT, assim se 
permitindo ao impugnante invocar novos factos ou imputar novos vícios ao acto 
impugnado.

Processo n.º 150/13 -30.
Recorrente: A…………, Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A…………, Lda., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pelo 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, julgou improcedente a impugnação que deduzira contra o 
indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de taxa de promoção, referente aos meses 
de Novembro e Dezembro de 2009 e Janeiro de 2010, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho.

1.2. Termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-

cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial da autoliquidação da taxa de promoção 
alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho (doravante, “IVV”) com referência ao mês de 
Novembro e Dezembro de 2009 e Janeiro de 2010.

B. A A………… não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando 
os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

Da nulidade da sentença resultante da omissão de pronúncia quanto à ampliação do pe-
dido:

C. Nos seus requerimentos apresentados nos autos em 06.05.2010 e 10.09.2010, a A………… 
veio requerer a ampliação do pedido formulado nos autos, em virtude da notificação, ulterior à apre-
sentação da petição inicial, da liquidação efectuada pelo IVV da mesma taxa de promoção relativa 
aos períodos em causa nos autos (Novembro e Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011) com valores 
diferentes dos aqui impugnados – cf. fundamentação dos dois requerimentos de ampliação do pedido 
apresentado nos autos.

D. O Tribunal a quo não se pronunciou, em absoluto, nos autos, nem, especial, na sentença ora 
posta em crise sobre este pedido, que consubstancia uma questão suscitada legitimamente pela parte 
(sujeito), com um objecto (pedido) definido e com especificação dos fundamentos ou razões (funda-
mentação) desse pedido, ou seja, uma questão devidamente individualizada.

E. A A………… (sujeito) requereu que, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 273.º do CPC, 
aplicável ex vi do disposto na alínea e) do artigo 2.º do CPPT, o pedido inicialmente formulado nos 
presentes autos de impugnação fosse ampliado (pedido), uma vez que, em suma (fundamentos), havia 
sido notificada, em data ulterior à apresentação da promoção respeitante ao mesmo período em causa 
nos autos, donde constava uma diferença de valores da taxa devida – cf. requerimentos de 06.05.2010 
e 10.09.2010, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.

F. O Tribunal a quo acabou por não se pronunciar sobre esta questão, não tendo referido, igual-
mente, razão, boa ou má, para justificar a sua abstenção de apreciação de tal questão, sendo certo que 
o respectivo conhecimento não ficou de forma alguma prejudicado pela solução dada a outra qualquer 
questão dos autos.

G. O Tribunal a quo acabou por simplesmente não se pronunciar sobre esta requerida ampliação do 
pedido inicial, o que consubstancia uma omissão de pronúncia, nos termos do disposto nos artigos 668.º, 
n.º 1, alínea d), do CPC, aplicável ex vi artigo 2.º, alínea e), do CPPT, e artigo 125.º, n.º 1, do CPPT e, 
em consequência, fere de nulidade a sentença proferida, o que aqui expressamente se vem arguir, nos 
termos do disposto no artigo 668.º, n.º 4 do CPC, aplicável ex vi artigo 2.º, alínea e), do CPPT, com 
todas as consequências legais.

Do indeferimento da impugnação judicial:
H. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-

tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante» – cf. página 32 da sentença proferida nos autos –, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

I. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade ou 
da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto é que 
se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de notificação da 
medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do 
TFUE).
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J. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A…………, na questão que foi apreciada pelo 
Tribunal a quo, à aludida taxa de promoção nos presentes autos: a violação do disposto no artigo 88.º, 
n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) e consequente proibição de execução da medida, 
prevista no mesmo artigo.

K. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A………… perante os órgãos jurisdicionais nacionais 
– cf., neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS 
SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

L. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito directo 
da proibição de execução prevista no art.º 93.º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual art.º 88.º, 
n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposição.» – cf. 
Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD  - BRABANT, processo C -174/02 
[sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, Acórdão de 
21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -3994

M. Nos presentes autos, não se trata de invocar, a título principal, a incompatibilidade com o 
mercado interno comunitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra 
disposição comunitária que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário 
(nem a A………… teria legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos 
pelos Estados -membros que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante 
do actual n.º 1 do artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto 
esse juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da 
intervenção da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 1 do artigo 108.º do TFUE), detém a competência – exclusiva – para proceder ao exame 
permanente da compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

N. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu – ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... – o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

O. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«63. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário [...]

69. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

P. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A………… não alega, a 
título principal, a contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito 
Comunitário; não procura sustentar, a título principal, por que a medida de auxílio em questão e o seu 
incindível modo de financiamento seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo 
sucederia caso se verificasse, por exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais 
destinados ao mercado nacional e os destinados à exportação, mencionada na página 31 da sentença 
posta em crise).

Q. A A………… sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) – cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

R. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
– cf. alíneas F) e G) dos factos provados e teor da decisão da comissão Europeia de iniciar o procedi-
mento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A………… com a sua petição inicial e dada por 
integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

S. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão – cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

T. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004 – conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, que 
ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em 
causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios 
não notificados».)
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U. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto e a título principal, da compatibili-
dade da taxa de promoção com o mercado interno comunitário – juízo de compatibilidade que incumbe, 
nos termos do Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento 
de averiguações contraditório C43/2004 que vier a transitar.

V. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

W. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado exe-
cução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

X. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE 
foi, inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf. página 32 da sentença recorrida);

Y. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e – pior 
– olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. [...] O Estado -membro em causa não pode pôr em exe-
cução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

Z. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra 
violada no caso concreto e que serve de fundamento, a título principal, à presente impugnação judi-
cial. Não é a imposição de uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com 
o Direito Comunitário!

AA. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem 
“aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e países terceiros” para procurar justificar que «[...]a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão 
a aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente im-
procedente» – cf. página 29 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 83.º da contestação 
do IVV.

BB. O reembolso – ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A…………, com as demais consequências legais – requerida nos presentes autos não decorre da adopção, 
por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria a 
final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito dessa 
decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e proibição 
de execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

CC. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

DD. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibili-
dade/incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
acessível em http://eur -lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:005:0011:0026:PT:PDF

EE. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
acessível no link http://eur -lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:328:0049:0050:PT:PDF

FF. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do auxí-
lio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não vem 
validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreendidas em 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da jurisprudência 
comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90), e foi explicado na petição 
inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV – A) respectivo).

GG. Tais medidas – em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos – eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
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por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

HH. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.»  - cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

II. É irrelevante – isso sim – para o objecto principal dos presentes autos, saber se a medida em 
questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compatível ou quais 
os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas quanto à sua 
compatibilidade com o mercado comum.

JJ.A taxa de promoção, sendo una, consubstancia – conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

KK.O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida – a 
taxa de promoção – é, inegavelmente, ilegal.

LL. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C43/2004.

MM. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa in-
fluencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição 
do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção 
e formação.

NN. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia ((2) Cf., 
entre outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALS-
TER, OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK NOORD-
-BRABANT.), este concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado – a taxa de promoção – é 
parte integrante da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o 
montante dos auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes 
auxílios com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

OO. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida – cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

PP. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxilio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

QQ. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 130 
da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio modo 
de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível com as 
normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio propriamente 
dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores nacionais 
do sector e de coordenação da sua actividade).

RR. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

SS. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios pro-
priamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
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mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

TT. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido – como o foi (cf. pará-
grafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das cam-
panhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos 
nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108.º, 
n.º 3, do TFUE») – impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos 
actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabeleci-
mento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é 
contrário ao Direito Comunitário – o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente 
ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Novembro e Dezembro de 2009 e Janeiro de 
2010 e veio a ser, com manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

UU. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

VV. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, colect., p. I -165, n.º 20)»

 - cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

WW. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

 - cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

XX. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito di-
recto do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos 
particulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da 
Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por 
terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

 - cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

YY. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-
teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as con-
sequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

 - cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

ZZ. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em 
crise.

▬ Termina pedindo a procedência do recurso e a revogação da sentença recorrida.
E mais pedindo, ainda, o seguinte:
▬ Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de 

notificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
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termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal – in casu, a chamada taxa de promoção – que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
– consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual – financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória – e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados –, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre 
a respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo – e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida me-
dida parafiscal –, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

1.3. Contra -alegou o recorrido formulando, a final, as conclusões seguintes:
A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência aos períodos mensais de Novembro e Dezembro de 2009 e Janeiro de 
2010.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso – cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.ºs 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações – cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i.

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alegações 
que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º do CPPT, 
e à vasta jurisprudência superior – cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no processo 
n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no processo 
n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 de Junho 
de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de Janeiro de 
1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
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que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» – cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
– hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE –, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as 
regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública res-
ponsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária 
e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa íntima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 

dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 – cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em que 
a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012 – através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 –, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.
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V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

▬ Termina pedindo a confirmação da sentença recorrida e a improcedência da pretensão da Recor-
rente em ver anulado o indeferimento do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise.

1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«1. A Comissão Europeia iniciou procedimento contraditório (C 43/2004) para apreciação da 

compatibilidade com o mercado comum do auxílio estatal financiado pela receita obtida com a taxa de 
promoção do vinho, autoliquidada pelos sujeitos passivos e cobrada pelo IVV (art. 108º nº3 Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia; conclusões do recurso O.P.Q.Z)

Na decisão final condicional do procedimento a Comissão Europeia anunciou que iria tomar posi-
ção quanto à aplicação da taxa após 31 dezembro 2006, data da entrada em vigor das novas orientações 
comunitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal (considerando 133, fls.407)

A posição a adoptar sobre a compatibilidade/incompatibilidade (eventualmente formalizada em 
nova decisão) terá consequência na apreciação da legalidade da taxa, respeitante a novembro 2009, 
dezembro 2009 e janeiro 2010 fora do âmbito temporal da decisão proferida pela Comissão Europeia 
em 20.07.2010 (conclusão Z.)

2. Neste contexto o Ministério Público pronuncia -se nos seguintes termos:
a) aquisição oficiosa pelo STA de informação sobre a posição da Comissão Europeia respeitante 

à aplicação das taxas após 31 dezembro 2006;
b) suspensão da instância até à obtenção da citada informação (arts.276º nº1 alínea c) e 279º nº1 

CPC/art.2º alínea e) CPPT)»
1.5. Notificadas as partes do teor do Parecer do MP, apenas a recorrente veio pronunciar -se (fls. 

430/431), defendendo o prosseguimento do presente recurso.
1.6. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A)  - No dia 28 de Dezembro de 2009, a A………… procedeu à autoliquidação da quantia de 

€ 16.864,16, a título de taxa de promoção referente ao mês de Novembro de 2009 – cf documento 
n.º 1.

B)  - No dia 21 de Janeiro de 2010, a A………… procedeu à autoliquidação da quantia de 
€ 12.029,89, a título de taxa de promoção referente ao mês de Dezembro de 2009 – cf documento 
n.º 2.

C)  - No dia 18 de Fevereiro de 2010, a A………… procedeu à autoliquidação da quantia de 
€ 10.740,82, a título de taxa de promoção referente ao mês de Janeiro de 2010 – cf. documento 
n.º 3.

D)  - O montante das referidas taxas foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

E)  - Em 18/03/2010, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
F)  - No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º n.º 2 do Tratado CE (cfr. 
em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxí-
lios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo ainda sido adoptada 
decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G)  - No documento da Comissão Europeia – publicado no JOUE – C 92/12, de 16.4.2005, sob 
a epígrafe:

“Auxílio Estatal — Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE
(2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa,..., sobre a taxa «de promoção do vinho», cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.
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…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

…
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”.
3.1. Face ao teor das alegações da recorrente, das Conclusões das contra -alegações do recorrido, 

bem como do teor do Parecer do MP, importa apreciar, antes de mais, se as Conclusões das alegações 
do recurso violam o disposto no n.º 3 do (então) art. 685º -A do CPC, e se, por isso, não é possível 
conhecer -se do recurso.

Com efeito, nas Conclusões E a G das Contra -alegações, o recorrido sustenta que as alegações 
da recorrente não cumprem o disposto no (então) art. 685º -A do CPC, pelo que não devem ser admiti-
das, já que ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a recorrente ataca 
a conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na PI e no facto de o Tribunal não ter aderido 
à sua posição.

Ora, não obstante eventual entendimento de que as conclusões das alegações não correspondem a 
Conclusões sintéticas (e de que, porventura, deveriam ter merecido, oportunamente, convite  - que não 
foi formulado  - para que fossem sintetizadas  - cfr. o n.º 3 do dito art. 685º -A do CPC), delas resulta de 
forma clara o fundamento pelo qual a recorrente pede a revogação do julgado recorrido (cfr. as Con-
clusões L, M, T e UU) e qual o vício que se lhe imputa: erro de julgamento da sentença por olvidar que 
a taxa de promoção em causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à 
Comissão Europeia, por força do disposto no art. 88º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE).

Assim, neste contexto, entende -se nem haver violação do disposto naquele invocado normativo, 
nem motivo para que as Conclusões, e consequentemente o recurso, não sejam conhecidos, improce-
dendo, pois, esta suscitada questão.

3.2. Importa, então, apreciar em seguida a nulidade da sentença, por omissão de pronúncia, invo-
cada pela recorrente, nas Conclusões C a G: omissão de pronúncia quanto à ampliação do pedido.

Vejamos.
Esta nulidade da sentença, por omissão de pronúncia, prevista no n.º 1 do art. 125º do CPPT e na 

alínea d) do n.º 1 do art. 668º do CPC (redacção à data), está directamente relacionada com o comando 
constante do n.º 2 do art. 660º do CPC (redacção à data), segundo o qual “o juiz deve resolver todas 
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as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja 
prejudicada pela solução dada a outras”.

No caso, a recorrente substancia a nulidade por omissão de pronúncia no facto de a decisão recor-
rida não se ter pronunciado sobre os seus requerimentos apresentados nos autos em 6/5/2010 (rectius, 
em 7/5/2010 – fls. 111 a 117) e 10/9/2010 (rectius, em 13/9/2010 – fls. 182 a 188), nos quais requereu 
a ampliação do pedido formulado nos autos, em virtude da notificação, ulterior à apresentação da pe-
tição inicial, da liquidação efectuada pelo IVV da mesma taxa de promoção relativa aos períodos em 
causa nos autos (Novembro e Dezembro de 2009 e Janeiro de 2010) com valores diferentes dos aqui 
impugnados.

Isto porque a recorrente pedira inicialmente a anulação das quantias de 16.864,16 Euros (corres-
pondente à autoliquidação da taxa de promoção relativa ao mês de Novembro de 2009), de 12.029,89 
Euros (correspondente à autoliquidação da taxa de promoção relativa ao mês de Dezembro de 2009) e 
de 10.740,82 Euros (correspondente à autoliquidação da taxa de promoção relativa ao mês de Janeiro 
de 2010), portanto, no total de 39.634,87 Euros e,

(i)  - segundo alega no dito requerimento de 7/5/2010, fora notificada em 6/4/2010, de uma 
liquidação oficiosa no valor de 43.791,57 Euros, na qual estão incluídas, além do mais, as taxas de 
Novembro e Dezembro de 2009 e em que a taxa do mês de Novembro de 2009 é ali quantifica em 
20.380,91 Euros.

(ii) – segundo alega no requerimento de 13/9/2010, veio também a ser notificada, em 17/8/2010, 
de uma outra liquidação oficiosa no valor de 145.163,68 Euros, correspondente às taxas de Janeiro a 
Abril de 2010, e em que a taxa do mês de Janeiro é ali quantifica em 12.464,93 Euros (por contraposição 
à quantia de 10.740,82 Euros que anteriormente fora autoliquidada).

E a requerente invoca a superveniência destas liquidações oficiosas, em relação à impugnação 
judicial, para justificar a ampliação do pedido, pois «não podia, à data da propositura da acção, ter pre-
visto a divergência de valores, resultante de diferentes entendimentos quanto ao âmbito de incidência 
objectiva da taxa de promoção».

Daí que, como se disse, sustente agora que, por o Tribunal recorrido não se ter pronunciado sobre 
esta questão, nem ter a mesma ficado prejudicada pela solução dada a outras, ocorre a alegada nulidade 
por omissão de pronúncia.

Vejamos.
3.3. A ampliação do pedido é objecto de regulação através de disposições específicas quer no 

CPTA (art. 63º), quer no CPC (arts. 273º e 506º, a que correspondem, respectivamente, os actuais 
arts. 265º e 588º do novo CPC) mas não existe qualquer norma no CPPT sobre a matéria, sendo que 
durante o decurso do processo tributário poderão ocorrer factos supervenientes com relevância para a 
composição do litígio.

Ora, como ficou consignado no acórdão deste STA, de 29/6/2011, proc. n.º 30/11, bem como no 
acórdão de 15/5/2013, proc. n.º 01476/12, nos quais o aqui relator interveio como adjunto, «Existe 
uma lacuna jurídica quando a lei não contém uma regulamentação exigida ou pressuposta pela ordem 
jurídica global, isto é, não contém a resposta a uma questão jurídica.

Existe, assim, nesta matéria, pois, uma lacuna que importa, por isso, preencher.
Nos termos da alínea e) do artigo 2º do CPPT, são de aplicação supletiva ao procedimento e processo 

tributário, de acordo com a natureza do caso omisso, designadamente as normas sobre organização e 
processo nos tribunais administrativos e tributários e o CPC.

Assim, no processo judicial tributário a existência de um caso omisso resolve -se mediante o 
apelo, sucessivo e excludente, às normas indicadas no citado artigo 2º do CPPT, ou seja, vale isto por 
dizer que, encontrada uma norma capaz de suprir a omissão no CPTA, de acordo com a natureza do 
caso omisso, não há que continuar a procurá -la no CPC (cfr., neste sentido, o acórdão deste STA de 
5/7/2007, proferido no recurso n.º 358/07).(…)», sendo que «(…), quer no n.º 1 do artigo 63º do CPTA 
que possibilita a impugnação de novos actos administrativos que tenham sido proferidos, no âmbito 
do mesmo procedimento, na pendência do processo impugnatório, quer na segunda parte do n.º 2 do 
artigo 63º onde cabem as situações de cumulação superveniente do pedido de nulidade ou anulação 
do acto inicialmente impugnado com pedidos dirigidos ao restabelecimento da situação que existiria 
se aquele acto não tivesse sido praticado, como sucede com a impugnação de actos consequentes, isto 
é, actos que tenham sido praticados pela Administração na sequência do acto impugnado, tendo como 
pressuposto a definição jurídica resultante daquele primeiro acto (…)

Já no acórdão 761/09 também se admitiu, por princípio (embora no caso ali analisado no enten-
dimento do tribunal se não verificassem os pressupostos de aplicação do instituto), a possibilidade 
de modificação objectiva da instância sempre que se verifiquem factos objectiva ou subjectivamente 
supervenientes.

A possibilidade de modificação da instância em sede de processo tributário tem também sido 
admitida pela doutrina para quem, “quando se esteja perante questões de conhecimento oficioso ou 
quando factos subjectivamente supervenientes para o impugnante lhe proporcionem a tomada de conhe-
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cimento de vícios de que não podia conhecer no momento da apresentação da petição, será permitido 
ao impugnante invocar novos vícios ao acto impugnado, o que está em sintonia com o preceituado no 
artigo 506º do CPC, sobre a admissibilidade de articulados supervenientes, que deve ser subsidiaria-
mente aplicável, com adaptações, ao processo de impugnação judicial, por força do disposto na alínea e) 
do art. 2º do CPPT – cfr. neste sentido, Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo 
Tributário Anotado e Comentado, Vol. I, Áreas Editora, Lisboa, 2006, pág. 783. (…).

A admissibilidade de modificação/ampliação da causa de pedir e do pedido, na sequência de novos 
factos susceptíveis de integrarem vícios do acto impugnado, e por aplicação subsidiária do CPTA, parece-
-nos igualmente a nós ser, também, a solução que mais se coaduna com os princípios constitucionais 
do acesso ao direito e da tutela jurisdicional efectiva (artigo 20º da CRP)».

3.4. No caso vertente, da leitura dos requerimentos mencionados resulta que subsiste uma discre-
pância entre os valores autoliquidados pela recorrente e os constantes das ali especificadas liquidações 
oficiosas, que foram notificadas à recorrente depois de intentada a impugnação judicial, sendo que, 
segundo se alega nesses requerimentos relativos à ampliação do pedido, a recorrente apura mensal-
mente a quantidade (expressa em litros) armazenada de vinho para consumo final, que se destina à 
venda para o estrangeiro, e é sobre esta quantidade que faz incidir a taxa de promoção abstractamente 
aplicável, operação esta de que resultará o tributo que seria devido ao IVV, uma vez que se dedica não 
apenas à comercialização de vinho a granel para consumo final, mas também de vinho com destino à 
produção de vinagre.

Ora, a recorrente alega que “a taxa de promoção não é devida, por violação do direito comunitário, 
razão pela qual tem vindo a impugnar sucessiva e repetidamente os respectivos actos tributários de 
auto -liquidação, mas entende ainda, em segundo lugar, que a taxa de promoção incidirá somente sobre 
o vinho para consumo final e já não sobre o vinho com destino à produção de vinagre”. E mais alega 
que é por isso que não inclui a quantidade de vinho armazenado com destino à produção de vinagre 
nas auto -liquidações mensais, “o que, aparentemente, está agora a ser feito, ainda que de forma errada, 
pelo IVV”.

Ou seja, para além de se imputarem às autoliquidações referente aos meses de Novembro de 
2009 e Janeiro de 2010, todos os vícios invocados na petição inicial da impugnação, também lhe foram 
posteriormente imputados os vícios exclusivos alegados nos requerimentos de ampliação do pedido e 
da causa de pedir.

Mas, como diz a recorrente, a sentença recorrida acabou por não se pronunciar sobre esta questão, 
não referindo, igualmente, razão, boa ou má, para justificar a abstenção de a apreciar, sendo certo que 
o respectivo conhecimento também não ficou prejudicado pela solução dada a outra qualquer questão 
dos autos.

Assim sendo, admitindo -se que a modificação objectiva da instância é admissível no processo 
tributário, é de concluir pela ocorrência da alegada omissão de pronúncia quanto à requerida ampliação 
do pedido inicial e às invocadas ilegalidades específicas imputadas às liquidações oficiosas, nos termos 
do disposto na alínea d) do n.º 1 do art. 668º do CPC (redacção à data) e no n.º 1 do art. 125º do CPPT.

E porque igualmente se mostra necessário apurar qual o valor que está correcto e o Probatório 
é omisso sobre tal matéria, com a consequente impossibilidade deste Supremo Tribunal decidir em 
substituição (art. 731º  - a que corresponde o actual art. 684º  - do CPC), impõe -se, portanto, com esta 
fundamentação, dar provimento ao recurso.

Ficando, consequentemente, prejudicado o conhecimento das demais questões suscitadas.
DECISÃO
Termos em que acordam, em conferência, os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em dar provimento ao recurso, anulando a sentença recorrida, e, 
admitindo -se os requerimentos de ampliação do pedido, de fls. 111 a 117 e de fls. 182 a 188, ordenar 
a baixa dos autos à 1ª instância para aí serem decididos, após a pertinente instrução, se necessária, se 
nada mais obstar.

Custas pelo recorrido.

Lisboa, 23 de Outubro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Valente Torrão — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 23 de Outubro de 2013.

Assunto:

Taxa. Promoção. Vinho. Direito comunitário. Auxílio de Estado.
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Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do 
artigo 92º do Tratado (actual art. 107º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do art. 108º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando 
mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido pelo Estado ou 
proveniente de recursos estatais (característica típica associada à qualificação 
dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo 
procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 176/13 -30.
Recorrente: A………., Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A………., Lda., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pelo 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, julgou improcedente a impugnação que deduzira contra o 
indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de taxa de promoção, referente ao mês 
de Janeiro de 2009, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho.

1.2. Termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-

cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial da autoliquidação da taxa de promoção 
alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho (doravante, “IVV”) com referência ao mês de 
Janeiro de 2009.

B. A A………. não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando 
os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação da 
pretensão da Impugnante» – cf. página 25 da sentença proferida nos autos –, sendo que neste entendi-
mento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto é 
que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de noti-
ficação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE).
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E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A………, na questão que foi apreciada pelo 
Tribunal a quo, à aludida taxa de promoção nos presentes autos: a violação do disposto no artigo 88.º, 
n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) e consequente proibição de execução da medida, 
prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A…….. perante os órgãos jurisdicionais nacionais – cf., 
neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, 
Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art.º 93.º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual art.
º 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposi-
ção.» – cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD  - BRABANT, processo 
C -174/02 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -3994

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar, na questão que foi apreciada pelo Tribunal a quo, 
a incompatibilidade com o mercado interno comunitário da medida em questão, ou invocar a eventual 
violação de qualquer outra disposição comunitária que determine a contrariedade substantiva da medida 
com o Direito Comunitário.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu – ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... – o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«53. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário [...]

60. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A……… não alega, na 
questão que foi apreciada pelo Tribunal a quo, a contrariedade substantiva ou a incompatibilidade 
da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não procura sustentar, a título principal, por que a 
medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento seriam incompatíveis com o 
mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por exemplo, a existência de uma 
discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e os destinados à exportação, 
mencionada na página 25 da sentença posta em crise).

L. A A……….. sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) – cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os artigos 20.º, 21.º, 25.º e 26.º respectivos.

M. Essa legalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos – cf. 
alíneas D) e E) dos factos provados e teor da decisão da comissão Europeia de iniciar o procedimento 
contraditório C43/2004, junto aos autos pela A…….. com a sua petição inicial e dada por integralmente 
reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea E) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão – cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004 – conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, que 
ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em 
causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios 
não notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, na questão que em concreto foi apreciada 
pelo Tribunal, da compatibilidade da taxa de promoção com o mercado interno comunitário – juízo de 
compatibilidade que incumbe, nos termos do Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da 
decisão final do procedimento de averiguações contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
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é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, Estado Português não lhe podia ter dado execução, 
atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual 
n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf. página 25 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e – pior 
– olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. [...] O Estado -membro em causa não pode pôr em exe-
cução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra 
violada no caso concreto e que serve de fundamento, a título principal, à presente impugnação judi-
cial. Não é a imposição de uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com 
o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e países terceiros” para procurar justificar que «[...]a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão 
a aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente im-
procedente» – cf. página 23 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 68.º da contestação 
do IVV.

W. O reembolso – ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A…….., com as demais consequências legais – requerida nos presentes autos não decorre da adopção, 
por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria a 
final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito dessa 
decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e proibição 
de execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
decisão que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV.

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do au-
xílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não vem 
validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreendidas em 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da jurisprudência 
comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90), foi alegado na petição inicial 
que dá causa aos autos (cf. artigo 31.º respectivo) e explicado no Parecer Jurídico então junto.

BB. Tais medidas – em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos – eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
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terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.»  - cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante – isso sim – para o objecto principal dos presentes autos, saber se a medida em 
questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compatível ou quais 
os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas quanto à sua 
compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia – conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida – a 
taxa de promoção – é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa in-
fluencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição 
do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção 
e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia ((2) Cf., entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALS-
TER, OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK NOORD-
-BRABANT.), este concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado – a taxa de promoção – é 
parte integrante da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o 
montante dos auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes 
auxílios com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida – cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxilio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios pro-
priamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido – como o foi (cf. parágrafo 
132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das campanhas 
de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos nacio-
nais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108.º, n.º 3, 
do TFUE») – impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos actos 
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de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabelecimento 
daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é contrário 
ao Direito Comunitário – o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente ao acto 
de liquidação da taxa de promoção do período de Outubro de 2009 veio a ser, com manifesto erro de 
julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/9s, colect., p. I -165, n.º 20)»

 - cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

 - cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito di-
recto do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos 
particulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da 
Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por 
terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

 - cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-
teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as con-
sequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

 - cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em 
crise.

▬ Termina pedindo a procedência do recurso e a revogação da sentença recorrida.
E mais pedindo, ainda, o seguinte:
▬ Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de 

notificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal – in casu, a chamada taxa de promoção – que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
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do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
– consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual – financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória – e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados –, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre 
a respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo – e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida me-
dida parafiscal –, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

1.3. Contra -alegou o recorrido formulando, a final, as conclusões seguintes:
A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência ao período mensal de Janeiro de 2009.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso – cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.os 2 e 3 e 685.º -A, n.os 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações – cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alegações 
que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º do CPPT, 
e à vasta jurisprudência superior – cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no processo 
n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no processo 
n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 de Junho 
de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de Janeiro de 
1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» – cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
– hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE –, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as 
regras do Tratado sobre auxílios de Estado.
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J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública res-
ponsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária 
e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxilio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 

dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 – cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.os 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em que 
a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012 – através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 –, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.
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▬ Termina pedindo a confirmação da sentença recorrida e a improcedência da pretensão da Recor-
rente em ver anulado o indeferimento do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise.

1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«Está em questão nos presentes autos a autoliquidação da Taxa de Promoção relativa ao mês de 

JANEIRO 2009
Como resulta do ponto 133 da decisão de 20 de Julho de 2010, da Comissão Europeia, produ-

zida no Procedimento Contraditório C -43/2004, aquela limita -se ao exame da aplicação da taxa de 
promoção a partir da sua entrada em vigor a até 31 de Dezembro de 2006, data de entrada em vigor 
das novas Orientações comunitárias para os auxílios estatais no sector agrícola no período 2007 -2013, 
sem prejuízo da posição que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção 
para além dessa data.

Como já se referiu a taxa de promoção sindicada nestes autos reporta -se ao mês de JANEIRO 
2009, portanto, a período posterior ao abrangido pela Decisão de 20 de Julho de 2010 da Comissão 
Europeia.

Assim sendo, salvo melhor juízo, impõe -se, antes de mais, que:
1. Se indague junto da Comissão Europeia sobre as eventuais medidas tomadas relativamente à 

aplicação da taxa de promoção no período posterior a 31 de Dezembro de 2006;
2. Se suspenda, entretanto, a instância.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A)  - No dia 25 de Fevereiro de 2009, a A………. procedeu à autoliquidação da quantia de € 

48.821,64, a título de taxa de promoção referente ao mês de Janeiro de 2009 – cf. documento n.º 1.
B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 

n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C)  - Em Abril de 2009, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
D)  - No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a 

sua decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
(cfr. em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado so-
bre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo ainda sido 
adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

E)  - No documento da Comissão Europeia – publicado no JOUE – C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxílio Estatal — Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE
(2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa, ..., sobre a taxa «de promoção do vinho», cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado «IVV»), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
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(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 
no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
com unitários aplicáveis nesta matéria.

…
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”.
3. Face ao teor das Conclusões das alegações da recorrente, das Conclusões das contra -alegações 

do recorrido, bem como do teor do Parecer do MP, as questões a decidir são as seguintes:
 - Saber se a sentença incorreu em erro de julgamento, ao decidir que a taxa de promoção do 

vinho, em causa nos autos (relativa ao mês de Janeiro de 2009) não padece de ilegalidade decorrente 
da não notificação prévia à Comissão Europeia, por força do disposto no art. 88º do TCE (actual n.º 3 
do art. 108º do TFUE).

 - Aferir da necessidade do reenvio prejudicial o TJUE para conhecimento das questões suscitadas 
na parte final das alegações da recorrente.

3.1. Previamente, porém, importa apreciar se as Conclusões das alegações do recurso violam o 
disposto no n.º 3 do (então) art. 685º -A do CPC, e se, por isso, não é possível conhecer -se do recurso.

Com efeito, nas Conclusões E a G das Contra -alegações, o recorrido sustenta que que as alega-
ções da recorrente não cumprem o disposto no (então) art. 685º -A do CPC, pelo que não devem ser 
admitidas, já que ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a recorrente 
ataca a conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na PI e no facto de o Tribunal não ter 
aderido à sua posição.

Ora, não obstante eventual entendimento de que as conclusões das alegações não correspondem a 
Conclusões sintéticas (e de que, porventura, deveriam ter merecido, oportunamente, convite  - que não 
foi formulado  - para que fossem sintetizadas  - cfr. o n.º 3 do dito art. 685º -A do CPC), delas resulta de 
forma clara o fundamento pelo qual a recorrente pede a revogação do julgado recorrido (cfr. as Con-
clusões L, M, T e UU) e qual o vício que se lhe imputa: erro de julgamento da sentença por olvidar que 
a taxa de promoção em causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à 
Comissão Europeia, por força do disposto no art. 88º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE).

Assim, neste contexto, entende -se nem haver violação do disposto naquele invocado normativo, 
nem motivo para que as Conclusões, e consequentemente o recurso, não sejam conhecidos.

Improcede, pois, a suscitada questão prévia.
3.2. Importa, então, apreciar o alegado erro de julgamento imputado à sentença recorrida, bem 

como o pedido de reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia.
Estas questões são, até nos pressupostos de facto, em tudo idênticas às que foram apreciadas e 

decididas neste Supremo Tribunal Administrativo pelo acórdão de 23/4/2013, proferido no processo 
n.º 29/13, em que o ora relator interveio como adjunto, e no qual, com fundamentação que mereceu 
e continua a merecer a nossa adesão, se concluiu no sentido da manutenção da autoliquidação ali em 
causa e de que ficava prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade (acórdão a que se têm seguido 
muitos outros, nomeadamente, os prolatados em 30/4/2003, proc. n.º 292/13; em 22/5/2013, procs. 
nºs. 9/13, 44/13, 48/13, 53/13, 200/13 e 1311/12; em 29/5/2013, procs. nºs. 84/13, 198/13, 30/13, e 
1398/12).

Ora, a doutrina ali expendida é inteiramente transponível para o presente caso (sendo, aliás, as 
alegações e contra -alegações exactamente iguais, variando apenas os montantes e os períodos da taxa 
 - no caso em apreço está em causa a taxa de promoção referente ao mês de Janeiro de 2009, no mon-
tante de € 48.821,64  - pelo que, tendo também em vista uma interpretação e aplicação uniformes do 
direito (nº 3 do art. 8º do CCivil), haverá, portanto, que aqui reiterar o que ali se julgou, no sentido da 
improcedência do recurso e da confirmação do julgado recorrido (de improcedência da impugnação 
judicial deduzida – ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE 
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requerido pela recorrente), em adesão, como se disse, aos fundamentos constantes daquele aresto e que 
aqui, com a devida vénia, de seguida se transcrevem:

«4. Caracterização da taxa de promoção do vinho
Segundo o n.º 1 do artigo 17º da Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o Instituto do Vinho 
e da Vinha (IVV, IP.,) tinha por missão, «coordenar e controlar a organização institucional do sector 
vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política comunitária e pre-
parar as regras para a sua aplicação, bem como participa na coordenação e supervisão da promoção 
dos produtos vitivinícolas».

Como se pode ler na Decisão da Comissão, de 20/7/2010 C (2010) 4891 final, nas suas funções 
de coordenação geral do sector vitivinícola, o IVV realiza dois tipos de actividades:

 - actividades que visam, principalmente os vinhos e produtos vínicos produzidos em Portugal, 
designadamente, as relativas à auditoria dos sistemas de controlo e certificação dos vinhos;

 - actividades destinadas, indistintamente, aos vinhos e produtos originários de Portugal e aos 
originários dos outros Estados -Membros e/ou países terceiros e comercializados em Portugal;

 - o IVV, I.P., presta igualmente determinados serviços a terceiros, nomeadamente: (i) organização 
e promoção das actividades de formação para os agentes económicos, organizações profissionais e 
interprofissionais do sector vitícola e funcionários do IVV; (ii) disponibilização aos agentes económicos 
do sector da capacidade de armazenagem das infra-estruturas do IVV; e (iii) prestação de serviços do 
Laboratório do IVV e formação do seu próprio pessoal e de outros operadores do sector vitivinícola 
(financiada em grande parte por programas de apoio comunitário) (Podemos dizer que estas são as 
suas atribuições essenciais desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de Setembro, e 
posteriores reestruturações pelos Decretos -Leis nºs. 102/93, de 2 de Abril; n.º 99/97, de 26 de Abril; 
n.º 47/2007, de 27 de Fevereiro e, finalmente, o n.º 66/2012, de 16 de Março, sendo para o efeito dotado 
de autonomia administrativa.).

Da referida Decisão resulta de igual modo que o apoio à promoção genérica do vinho e dos 
produtos vínicos foi atribuído desde 1997, por concurso, à Viniportugal, associação de natureza in-
terprofissional representativa do sector, que foi, desta forma, a beneficiária da totalidade do produto 
da taxa parafiscal destinada a esse fim.

A prestação dos mais diversos serviços ao sector vitivinícola e respectivos operadores levou 
o legislador a fixar que o financiamento do IVV, IP., seria garantido, em larga medida, através da 
receita proveniente do produto das taxas cobradas sobre os vinhos e os produtos vínicos (cfr., a título 
de exemplo, o art. 31º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 de Abril), que aprovou os res-
pectivos Estatutos.

Através do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho (Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, 
de 14 de Junho.), o legislador reformulou o sistema de taxas existente e procedeu à criação de uma 
única taxa incidente sobre os produtos vínicos, a cobrar pelo IVV, IP., que constituía a principal 
fonte de financiamento das acções de coordenação geral do sector (Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei 
n.º 137/95, de 14 de Junho.).

De acordo com o estatuído no art. 1º, n.º 1, daquele diploma, «Os vinhos e produtos vínicos pro-
duzidos no território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam 
sujeitos à aplicação de uma taxa, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV), relativamente à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais». Mas como este decreto -lei não chegasse 
a ser regulamentado, o legislador, através do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, veio introduzir 
melhorias no regime da referida taxa de forma a adequar a matéria aos objectivos da política vitivi-
nícola nacional e comunitária (cfr. o respectivo preâmbulo).

Quanto ao âmbito da taxa de promoção do vinho, o art. 1º do diploma reproduziu o anterior 
preceito e, quanto aos sujeitos, resulta do art. 3º que a taxa de promoção é devida quer pelos agentes 
económicos quer pelos produtores, no caso previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 2º do Decreto -Lei 
n.º 119/97. Por sua vez, mantém -se, igualmente, no art. 11º, n.º 1, que a fixação do valor da taxa seria 
objecto de portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

No seguimento do mencionado decreto -lei, foram publicadas diversas portarias, sendo de salientar 
a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que serviu, no caso em apreço, à fixação do valor da 
taxa a pagar pela recorrente.

Com interesse para a decisão, importa ainda considerar que, segundo a Decisão da Comissão 
de 2010, o produto da taxa de promoção, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcio-
namento do IVV, I.P., destina -se, em primeiro lugar, ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do sector do vinho prestados por si e, em segundo lugar, às actividades de promoção do vinho 
e dos produtos vínicos.

No que respeita à actividade de promoção do vinho, verifica -se que uma parte da taxa é destinada 
a campanhas de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos, sem referência à sua origem, em 
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Portugal e, outra parte, a campanhas de promoção do vinho e dos produtos vínicos portugueses no 
território dos outros Estados -Membros e de países terceiros. No período sobre que incidiu a decisão 
da Comissão de 2010, os custos das acções de formação organizadas pelo IVV, I.P., com excepção de 
uma formação de interesse geral «Sistemas de informação e Gestão Vitivinícola 2000», cujo custo total 
foi de 367,12 EUR, foram integralmente suportadas pelos programas do Fundo Social Europeu, pelo 
que nem os agentes económicos nem o IVV tiveram de contribuir para o seu financiamento.

É esta taxa que, segundo a recorrente, enferma de ilegalidade manifesta, decorrente da falta 
de notificação prévia à Comissão e respectiva execução antes da decisão final daquela entidade, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE)  - pontos D e 
L das Conclusões.

5. Da relevância das decisões da Comissão emitidas sobre a taxa de promoção
Segundo o estatuído no art. 108º do TFUE (ex art. 88º TCE) é da competência exclusiva da 

Comissão Europeia o exame permanente dos regimes de auxílios de Estado, em cooperação com os 
Estados -Membros, «com vista a impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado, como 
se conclui do Acórdão Lorenz» (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição das Ajudas de 
Estado concedidas em Violação do Direito Comunitário, Coimbra, 1994, pp. 58 ss.). Para tanto, é es-
tabelecido um sistema de controlo prévio dos auxílios novos, previsto no n.º 3 do mesmo preceito e no 
art. 2º do Regulamento do processo (Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 
1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93º do Tratado CE.), segundo o qual a Comissão 
deve ser informada, em devido tempo, dos projectos de auxílio, antes da sua execução.

«A fase preliminar do processo de controlo dos auxílios novos inicia -se, assim, com a notificação 
do projecto de auxílio, devendo os Estados (...) utilizar, para o efeito, formulários recomendados pela 
Comissão. A obrigação de notificar previamente os projectos de auxílio é uma obrigação incondicio-
nal dos Estados relativos a auxílios novos, incluindo a modificação dos existentes ...» (Cfr. ANTÓNIO 
CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2003, p. 271.).

Os auxílios não notificados ou postos em execução antes de uma decisão da Comissão são objecto 
de um específico processo de controlo que se inicia com a recepção e análise de informações que a 
Comissão tenha recolhido oficiosamente ou através de denúncia de terceiros.

No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que não 
constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de serviços 
ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

«Artigo 1º
A única acção de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 

367,12 EUR, não constitui um auxílio.
Artigo 2º
Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 

executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º
1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-

tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
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ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (Segundo o disposto no artigo 7, 
n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, «A Comissão pode 
acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível 
com o mercado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante 
designada «decisão condicional» (cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição ... cit., p. 64)), 
isto é, desde que Portugal respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as 
quais implicavam o reembolso de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes 
dos outros Estados -Membros, entre 1997 e 31 de Dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de Dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 
(que procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 
mediante recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das 
sétima e nona condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo «jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa», devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

« -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2º que se considera que os auxílios não 
preenchem todos os critérios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107º do TFUE, pelo que estão isentos da 
obrigação de notificação prevista no n.º 3 do artigo 108º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, 
os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três exercícios financeiros por empresa 
beneficiária), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado aos 
auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação (...)» 
(Carta de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O art. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente no-

tificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não 
pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma 
decisão final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (Ver também o disposto no artigo 3º, do 
Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999.).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito directo na 
esfera jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previa-
mente à Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a 
toda a ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, 
Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, «O Papel dos Tribunais Nacionais 
na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da última 
frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE?», Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de 
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Sousa Franco, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA 
DE ALMEIDA, A Restituição », cit., p. 56.).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de Novembro, de 1991, proc C -354/90, «que os actos praticados durante o período da proibição 
contida no art. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os actos inválidos»... (Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição ..., cit., pp. 72 ss.).

E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acórdão de 1973 (Cfr. ANTÓNIO 
CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.), competência para exigir o reembolso dos auxílios atri-
buídos em violação do Direito Comunitário, com vista a restabelecer o status quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (Cfr. JOÃO 
NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição ...cit., pp. 72 ss.).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no art. 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final 
da Comissão (Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Novembro de 1990, Processo C -354/90.). 
Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição de auxílios 
atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro 
de 2008, proc. C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição 
de auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe -lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstân-
cias excepcionais.». (Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects 
institutionnels du droit des aides d’Etat», EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber 
Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law International, pp. 43 -64, em especial, 
pp. 55 -56.)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos au-
xílios suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, 
como vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de 
promoção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro 
lado, coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da auto -liquidação em 
causa (relativa a Setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 
2004 dar início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no 
artigo 6º do regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação 
da obrigação de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de 
tal invalidade em conformidade com o seu direito nacional (Cfr. Conclusões do Advogado Geral 
L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui jurisprudência assente do 
TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas de 
Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respectivo direito nacional, o que engloba o 
regime do procedimento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo 
aplicável, sendo que as regras aplicáveis ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser 
as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou análogos meramente internos. Para 
maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A revogação de 
actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a 
dois tempos?, Revista do Ministério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, pp. 33 ss.), sendo 
que na nossa ordem jurídica este Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (Segundo 
o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de 
uma norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias 
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previstas nos arts. 281 e 282º da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade 
dos regulamentos obedece aos pressupostos plasmados no art. 73º do CPTA.), no caso concreto, por 
ilegalidade formal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que 
implicaria que a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distin-
guir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas acções de promoção 
e publicidade dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respectivo 
financiamento, através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente 
da taxa cobrada aos operadores do sector vitivinícola e afecta, no essencial, ao financiamento da 
actividade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto-liquidação, no 
valor de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Setembro de 2007, 
com fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (Segundo 
o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os 
produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de pro-
moção, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) 
relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais».

Por sua vez, no art. 11º, n.º 1, dispõe -se que «São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo 
de aposição dos selos .».), e a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, 
significa que a obrigação de notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o 
procedimento legislativo que culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE 
ALMEIDA, A Restituição ... cit., pp. 76 ss.).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de Março de 1977, «(...) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do art. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida», jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de Novembro de 1991 (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, 
A Restituição ... cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do Advogado -Geral Darmon, no 
Acórdão do TJ de 20 de Setembro de 1990, proc C -5/89.).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis 
e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que «(...) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (...)», as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que «um auxílio de Estado será «toda a medida que seja financiada 
por meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja selectiva, distorça ou 
ameace distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio entre os EM» (Cfr. 
JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, «Anotação ao artigo 107º do TFUE», Tratado de Lisboa, Almedina 
Coimbra, 2012, p. 520.).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (Cfr., entre 
outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. 
cit., p. 714.), onde se incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas 
públicas, seja na forma de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de 
receitas (isenções fiscais, dispensa de pagamento de taxas).
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No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), «Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida». E isto só acontece quando existir uma relação de afectação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a acções 
de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (art.11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto 
de não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, 
como vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência 
do TJ. Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo 
objectivo essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma 
não implica, à partida, um auxílio concedido directa ou indirectamente através de recursos do Estado 
e, por outro lado, serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos 
auxílios de Estado (Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de 
Julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, 
a Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das 
actividades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação 
geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, 
não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da Repú-
blica Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, 
de 15 de Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam ou 
não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, 
«um grau suficiente de probabilidade» (Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.) de 
tal medida envolver auxílios estatais (Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 
de Setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA 
DE ALMEIDA, A restituição«cit.,p. 38.), em termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do 
procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ile-
galidade da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o 
respectivo procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do art. 88º do TCE (ponto L 
das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da auto -liquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.
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Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside 
na particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor 
de ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas 
pelas vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação «não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.»

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou 
de Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifesta-
mente desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida.
Em face de tudo o que vai exposto, não havendo dúvidas quanto à não verificação da obrigação 

de comunicação prévia, fica consequentemente prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade.»
3.3. Acolhendo -se, pois, como supra se referiu, esta fundamentação constante do acórdão desta 

Secção do STA, de 23/4/2013, proc. n.º 29/13, a qual, com as adaptações pertinentes (nomeadamente 
quanto ao montante e período da taxa questionada) é inteiramente transponível para os presentes autos, 
tem de concluir -se que o recurso não merece provimento.

E embora a taxa aqui em questão se reporte ao mês de Janeiro de 2009, tendo em conta as cir-
cunstâncias supra referidas, e, em especial, o facto de a Comissão ter conhecimento perfeito de toda 
a situação em torno da taxa de promoção do vinho desde 2004 e ter acabado por concluir não haver 
qualquer violação do Direito comunitário em relação a todas as componentes da mesma, podemos com 
segurança concluir que não haveria qualquer possibilidade de a sua intervenção poder influenciar o 
conteúdo material do acto de liquidação em causa, mesmo considerando ser, como se disse, referente 
a Janeiro de 2009.

Com efeito, como também se salienta no ac. deste STA, de 26/6/2013, proc. n.º 055/13, «a anulação 
da totalidade da taxa de promoção, como pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que 
é o único vício por si alegado, nas circunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio 
da proporcionalidade.

Como ficou dito no já citado Acórdão 29/13, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a 
própria doutrina a sancionar com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia 
das ajudas de Estado residem na particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o 
de impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados-
-Membros sejam perturbadas pelas vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou 
ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subsiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada.

Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a receita da taxa afecta ao financiamento das 
actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do seu orçamento e que a componente da taxa 
que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.



4142

Acresce, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás men-
cionadas, a obrigação de notificação «não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.»

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou 
de Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifesta-
mente desproporcionados.»

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, sendo de confirmar o julgado recorrido  - de impro-
cedência da impugnação judicial deduzida – ficando prejudicados, por inutilidade, o pedido de reenvio 
prejudicial para o TJUE requerido pela recorrente, bem como a pedida (pelo MP) suspensão da instân-
cia para indagação junto da Comissão Europeia sobre as eventuais medidas tomadas relativamente à 
aplicação da taxa de promoção no período posterior a 31/12/2006.

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

Lisboa, 23 de Outubro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Valente Torrão. 

 Acórdão de 23 de Outubro de 2013.

Assunto:

Taxa. Promoção. Vinho. Direito Comunitário. Auxílio de Estado.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do 
artigo 92º do Tratado (actual art. 107º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do art. 108º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando 
mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido pelo Estado ou 
proveniente de recursos estatais (característica típica associada à qualificação 
dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo 
procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
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a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 207/13 -30.
Recorrente: A………., Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A………., Lda., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pelo 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, julgou improcedente a impugnação que deduzira contra o 
indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de taxa de promoção, referente ao mês 
de Dezembro de 2005, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho.

1.2. Termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-

cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Dezembro de 2005.

B. A A………. não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando 
os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação da 
pretensão da Impugnante» – cf. página 32 da sentença proferida nos autos –, sendo que neste entendi-
mento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto é 
que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de noti-
ficação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A………. à aludida taxa de promoção nos 
presentes autos: a violação do disposto no artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do 
TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A………………….. perante os órgãos jurisdicionais 
nacionais – cf., neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS 
DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art.º 93.º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual 
art.º 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta dispo-
sição.» – cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIK NOORD  - BRABANT, processo 
C -174/02 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -3994

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno comu-
nitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição comunitária 
que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A………. teria 
legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros 
que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do 
artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de 
compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da intervenção 
da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 1 
do artigo 108.º do TFUE), detém a competência  - exclusiva  - para proceder ao exame permanente da 
compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu – ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... – o teor 
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da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário [...]

74. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A……….. não alega a 
contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não 
procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e 
os destinados à exportação, mencionada na página 32 da sentença posta em crise).

L. A A………. sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) – cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) a V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
– cf. alíneas F) e G) dos factos provados e teor da decisão da comissão Europeia de iniciar o proce-
dimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A………. com a sua petição inicial e dada por 
integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão – cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004 – conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, que 
ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em 
causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios 
não notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário – juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações 
contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado exe-
cução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum à mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxilio» (cf. página 33 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e – pior 
– olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos à 
instituição ou alteração de quaisquer auxílios. [....] O Estado -membro em causa não pode pôr em exe-
cução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra violada 
no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de uma 
qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e países terceiros” para procurar justificar que «[...]a instauração pela impugnante da presente acção 
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de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão 
a aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente im-
procedente» – cf. página 30 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 82.º da contestação 
do IVV.

W. O reembolso – ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A………., com as demais consequências legais – requerida nos presentes autos não decorre da adopção, 
por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria a 
final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito dessa 
decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e proibição 
de execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
decisão que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV.

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do au-
xílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não vem 
validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreendidas em 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da jurisprudência 
comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) e foi explicado na petição 
inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV  - A) respectivo).

BB. Tais medidas – em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos – eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o 
mercado comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são 
inválidos por terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.
º 88.º], porquanto «qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado-
-Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.»  - cf. Acórdão de 05.10.2006, 
TRANSALPINE ÖLLEITUNG IN ÖSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, 
Acórdão de 21.10.2006, processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante – isso sim – para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia – conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 2007.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida – a 
taxa de promoção – é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C43/2004.
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HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa in-
fluencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição 
do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção 
e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia ((2) Cf., entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALS-
TER, OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK NOORD-
-BRABANT.), este concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado – a taxa de promoção – é 
parte integrante da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o 
montante dos auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes 
auxílios com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida – cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios pro-
priamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido – como o foi (cf. pará-
grafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das cam-
panhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos 
nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108.º, 
n.º3, do TFUE») – impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos 
actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabelecimento 
daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é contrário 
ao Direito Comunitário – o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente ao acto de 
liquidação da taxa de promoção do período de Dezembro de 2005 e veio a ser, com manifesto erro de 
julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»

 - cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/0l e 
262/02.

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
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tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

 - cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/0l e 
262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito di-
recto do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos 
particulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da 
Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por 
terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

 - cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/0l e 
262/02.

TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-
teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as con-
sequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

 - cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em 
crise.

▬ Termina pedindo a procedência do recurso e a revogação da sentença recorrida.
E mais pedindo, ainda, o seguinte:
▬ Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de 

notificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal – in casu, a chamada taxa de promoção – que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
 - consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual – financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória – e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados –, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre 
a respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo – e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida me-
dida parafiscal –, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

1.3. Contra -alegou o recorrido formulando, a final, as conclusões seguintes:
A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência ao período mensal de Dezembro de 2005.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso – cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.os 2 e 3 e 685.º -A, n.os 1 e 2, todos do Código de Processo 
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Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações – cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior – cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» – cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
– hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE –, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as 
regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação co-
munitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º 
do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 

dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.
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O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 – cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) junta em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.os 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em que 
a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012 – através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 –, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

▬ Termina pedindo a confirmação da sentença recorrida e a improcedência da pretensão da Recor-
rente em ver anulado o indeferimento do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise.

1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«1. A………., Lda. apresentou impugnação do indeferimento de pedido de revisão oficiosa da 

taxa de promoção que tinha liquidado quanto ao período de Dezembro de 2005, com fundamento em 
a mesma ser parte integrante de uma medida de auxílio e ter sido executada em violação da proibição 
de execução contida no art. 88.º n.º 3 do Tratado da Comunidade Europeia (T.C.E.), com base numa 
decisão proferida pela Comissão Europeia a 16.4.05, a qual tinha mandado instaurar um processo con-
tra Portugal, considerando a existência de “dúvidas” quanto a estarem associados à mesma medidas e 
auxílios estatais relacionados com acções de formação e publicidade.

O Instituto do Vinho e da Vinha (I.V.V.) contestou, invocando que a impugnação é extemporânea 
e não constitui o meio idóneo para contestar a autoliquidação, mais referindo, nomeadamente, ter sido 
a referida taxa liquidada com base no previsto no art. 3.º do Dec. -Lei n.º 119/97, de 15/5, tendo o seu 
montante sido ainda apurado com base no previsto na Portaria n.º 383/97, de 12/7, alterada pela Portaria 
n.º 1428/2001, de 15/12, e que a Comissão não contesta a existência largamente maioritária da taxa de 
promoção e que não adoptou qualquer injunção de recuperação.

O Ministério Público apresentou parecer, defendendo que a impugnação deve ser julgada im-
procedente, por não ter sido precedida de impugnação graciosa, conforme previsto no art. 131.º do 
C.P.P.T..

Na sentença recorrida foi afastada a ilegalidade com o fundamento em, na decisão publicada em 
16.4.05 pela Comissão constante da al G) do probatório, resultar apenas ter sido instaurado procedi-



4150

mento contra o Portugal, devido a, apesar de terem sido afastado de com a dita taxa se estar a conceder 
auxílio estatal, se terem manifestado “dúvidas” quanto a medidas e auxílios associados à mesma serem 
ou não conformes ao Direito da União Europeia.

É dessa sentença que a impugnante interpõe recurso, em que conclui, indicando as razões da 
discordância face ao decidido, com base em entendimento diferente que se defende sobre o conceito 
de “auxílio estatal”, mais amplo que o adoptado, e continuando a defender a existência de ilegalidade 
ou vício decorrente da violação do disposto no art. 88.º n.º 3 do T.C.E., actual n.º 3 do art. 108.º do 
Tratado de Funcionamento da União Europeia (T.F.U.E.), fundando tal em, no referido processo de 
investigação C 43/2004 mandado instaurar pela Comissão contra Portugal, ter sido proferida a “Deci-
são de 20.07.2010”, publicada no J.O.C.E. de 8.1.2011, L 5, a p. 24, na qual se refere a existência de 
ilegalidade, e em ter Portugal sido condenado na recuperação do auxílio concedido.

Defende ainda, a título subsidiário, haver questões prejudiciais, a sujeitar à apreciação pelo Tri-
bunal de Justiça da União Europeia (T.J.U.E.), caso se não entenda como defende.

O I.V.V. apresentou alegações de resposta, em que começa por colocar a questão de as alegações 
da recorrente não cumprirem o ónus a que se refere o art. 685.º -A do C.P.C., mais pugnando pela 
legalidade da dita taxa de promoção com base em vários argumentos, e juntando ainda documentos 
comprovativos do que alega.

2. Emitindo parecer sobre as várias questões prévia e prejudicial, e a questão de fundo que resulta 
para apreciar relativa a ilegalidade fundada na não notificação prévia à Comissão Europeia da dita taxa, 
nos termos do previsto no art. 88.º n.º 3 do T.C.E., ora art. 108.º n.º 3 do T.F.U.E.:

Quanto à dita questão prévia, embora se concorde que a recorrente não deu cumprimento ao 
art. 685.º -A do C.P.C., a sanção não é rejeitar o recurso tal como se mostra interposto. Aliás, se o 
mesmo assenta na “Decisão de 20.07.2010”, proferida pela Comissão, com a indicação dos motivos 
pelos quais tal assim é de entender, põe em causa a apreciação efectuada da matéria de facto, pois na 
sentença recorrida apenas se considerou ser de levar em conta a primeira referida decisão proferida 
da Comissão.

Como é jurisprudência corrente do S.T.A., tal deve levar a que se decida no sentido de não ser 
este Tribunal o competente, mas o T.C.A. Norte.

Assim se decidiu, por exemplo, no ac. do S.T.A. de 13 -5 -09, proferido no proc. 10894/08, cujo 
sumário constante em www.dgsi.pt se transcreve:

“I — A Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal de Administrativo, nos recursos 
interpostos directamente das decisões dos TT de 1ª Instância, apenas tem competência para conhecer 
de matéria de direito (cfr. artºs 21º, nº4, 32º, nº1, alínea b), e 41º, nº1, alínea a) do ETAF, na anterior 
redacção e 280º, n.º 1 do CPPT).

II — Se, nas conclusões das suas alegações, o recorrente invocar matéria de facto que não foi 
levada em consideração na decisão recorrida, é aquela Secção incompetente, em razão da hierarquia, 
para conhecer do recurso, sendo competente o Tribunal Central Administrativo”.

3. Ainda se adianta o seguinte, para o caso de se entender ser, mesmo assim, de proferir decisão 
sobre o recurso interposto neste Tribunal:

A dita “Decisão de 20.07.2010” abrange a taxa cuja autoliquidação é posta em causa nos presentes 
autos, atento que o decidido quanto à recuperação é relativo ao período decorrido até 31 -12 -2006.

Sendo de aceitar que a Comissão teve intervenção num domínio de auxílios estatais, conforme 
previsto no art. 107.º do T.F.U.E., não resulta que a mesma tivesse obrigatoriamente de ocorrer.

Aliás, se a Comissão Europeia começa por entender na dita Decisão que Portugal agiu em vio-
lação do previsto no art. 108.º n.º 3 do T.F.U.E., tal não retira às autoridades nacionais competência 
para decidir sobre a anulação das autoliquidações – assim, se pronunciam Carla Amado Gomes e Rui 
Tavares Lanceiro em A revogação de actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência 
da União Europeia: um instituto a dois tempos?, publicado na Revista do Ministério Público n.º 132 
p. 37 e ss..

E na sentença recorrida entendeu -se não ser de proferir tal decisão, pelas razões que foram expli-
citadas, julgando -se aquela nova decisão irrelevante.

Afigura -se que, não se tendo posto tal em causa no recurso interposto, sendo certo que, de acordo 
com a documentação junta pelo recorrido I.V.V. na resposta apresentada ao recurso interposto, a Comis-
são fez cessar a recuperação, tendo ainda anotado que Portugal considerou que as situações em causa se 
enquadravam no n.º 4 do dito art. l08.º e no Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão (fls. 341), 
resultando afinal aplicável o art. 88.º n.º 4 do T.C.E., ora art. 108.º n.º 4 do T.F.U.E..

Neste circunspecto, não faz grande sentido sujeitar a apreciação, a título prejudicial, pelo T.J.U.E. 
as questões suscitadas pelo recorrente, pese embora tal se encontrar previsto como obrigatório, nos 
termos do art. 267.º § 3.º do T.F.U.E., quando se suscitarem dúvidas de interpretação na última instância 
de recurso.

Com feito, segundo decorre da doutrina do acto claro (acórdão Cilfit), poderão ocorrer casos, 
como o presente, em que, não tendo sido aplicada a norma cuja interpretação é indicada como contro-
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vertida, tal não resulta obrigatório – neste sentido, Miguel Gorjão -Henriques, Direito Comunitário, 2.ª 
ed. Almedina, 2003, p. 314 e Fausto Quadros e Ana Guerra Martins, Contencioso da União Europeia, 
2.ª ed. Almedina, 2009, p. 52 e ss..

4. Concluindo, parece que para o conhecimento do recurso interposto é competente o T.C.A. 
Norte – arts. 21º, n.º 4, 32º, n.º 1, alínea b) e 41º, n.º 1, alínea a) do E.T.A.F., na anterior redacção e 
280º, n.º 1 do C.P.P.T.).

No entanto, caso se entenda ser de conhecer do mesmo neste Tribunal, mais parece que é de 
improceder.»

1.5. Notificadas as partes do teor do Parecer do MP, apenas a recorrente veio pronunciar -se (fls. 
357/361), defendendo a procedência do presente recurso.

1.6. Corridos os vistos legais, cabe deliberar.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A)  - No dia 31 de Janeiro de 2006, a A………. procedeu à autoliquidação da quantia de € 11.204,06, 

a título de taxa de promoção referente ao mês de Dezembro de 2005 – cf. documento n.º l, junto com 
o pedido de revisão oficiosa.

B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no
Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da 

Portaria n.º 383/97, de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, 
de 15 de Dezembro, que fixa o valor da taxa.

C)  - Em 22/12/2008 a C&C apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida 
em A.

D)  - O pedido mencionado em C. foi indeferido em 12/01/2009.
E)  - Em 11/02/2009, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
F)  - No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo
88.º, n.º 2 do Tratado CE (cfr. doc. n.º 2 em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da 

referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se pre-
sentemente em curso, não tendo ainda sido adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G)  - No documento da Comissão Europeia – publicado no JOUE – C 92/12, de 16.4.2005, sob 
a epígrafe:

“Auxílio Estatal — Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ar NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE
(2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa, ..., sobre a taxa «de promoção do vinho », cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado «IVV»,), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Por-

tugal., incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e 
outras bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

…
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IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”.
3. Face ao teor das Conclusões das alegações da recorrente, das Conclusões das contra -alegações 

do recorrido, bem como do teor do Parecer do MP, as questões a decidir são as seguintes:
 - Saber se a sentença incorreu em erro de julgamento, ao decidir que a taxa de promoção do vinho, 

em causa nos autos (relativa ao mês de Dezembro de 2005) não padece de ilegalidade decorrente da 
não notificação prévia à Comissão Europeia, por força do disposto no art. 88º do TCE (actual n.º 3 do 
art. 108º do TFUE).

 - Aferir da necessidade do reenvio prejudicial o TJUE para conhecimento das questões suscitadas 
na parte final das alegações da recorrente.

3.1. Previamente, porém, importa apreciar se as Conclusões das alegações do recurso violam o 
disposto no n.º 3 do (então) art. 685º -A do CPC, e se, por isso, não é possível conhecer -se do recurso.

Com efeito, nas Conclusões E a G das Contra -alegações, o recorrido sustenta que que as alega-
ções da recorrente não cumprem o disposto no (então) art. 685º -A do CPC, pelo que não devem ser 
admitidas, já que ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a recorrente 
ataca a conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na PI e no facto de o Tribunal não ter 
aderido à sua posição.

Ora, não obstante eventual entendimento de que as conclusões das alegações não correspondem a 
Conclusões sintéticas (e de que, porventura, deveriam ter merecido, oportunamente, convite  - que não 
foi formulado  - para que fossem sintetizadas  - cfr. o n.º 3 do dito art. 685º -A do CPC), delas resulta de 
forma clara o fundamento pelo qual a recorrente pede a revogação do julgado recorrido (cfr. as Con-
clusões L, M, T e UU) e qual o vício que se lhe imputa: erro de julgamento da sentença por olvidar que 
a taxa de promoção em causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à 
Comissão Europeia, por força do disposto no art. 88º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE).

Assim, neste contexto, entende -se nem haver violação do disposto naquele invocado normativo, 
nem motivo para que as Conclusões, e consequentemente o recurso, não sejam conhecidos.

Improcede, pois, a suscitada questão prévia.
Como igualmente improcede a excepção da incompetência em razão da hierarquia, deste STA, 

suscitada pelo MP, ao sustentar que se o recurso assenta na “Decisão de 20.07.2010”, proferida pela 
Comissão, com a indicação dos motivos pelos quais tal assim é de entender, põe em causa a apreciação 
efectuada da matéria de facto, pois na sentença recorrida apenas se considerou ser de levar em conta a 
primeira referida decisão proferida da Comissão.

Na verdade, não se vê que a recorrente, ao reportar para o teor da dita decisão, ou o recorrido, 
questionem a matéria de facto que a sentença recorrida especificou como provada.

Aquela alegação da recorrente reconduz -se tão só à de que a decisão da Comissão, por um lado, 
respeita apenas à parte do procedimento que analisa a compatibilidade dos auxílios e da taxa de pro-
moção relativa ao período decorrido até 31/12/2006 (aguardando -se, por isso, a prolação de decisão do 
procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante) e, por outro lado, é decisão 
que ainda não transitou em julgado, dado o recurso interposto pelo Estado Português, sendo que, mesmo 
que depois do trânsito fique declarado que a totalidade do auxílio é compatível com o mercado comum, 
o que é verdade é que semelhante decisão da Comissão não vem validar ou legitimar ex post facto as 
medidas de execução e implementação até então empreendidas em violação da obrigação de notificação 
prévia e proibição de execução, conforme decorre da jurisprudência comunitária.

E daqui resulta, portanto, que, além de se tratar de alegação que apenas reporta ao teor da própria 
decisão de 20/7/2010 da Comissão (permitindo eventual aplicação do disposto nos arts. 729º n.º 2 e 
722º n.º 3 do CPC) e não contende com a factualidade julgada provada na decisão recorrida, também, 
por outro lado, é uma alegação que acaba por se reconduzir a mera referência a peça constante do pro-
cesso (a recorrente indica, aliás, na Conclusão Y, que o IVV juntou aos autos aquela decisão, quando 
apresentou a contestação), sendo que, como aponta o Cons. Lopes de Sousa, «não devem considerar -se 
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como invocação de matéria de facto, as referências a peças que constem do processo, pois todas as 
ocorrências processuais são de conhecimento oficioso». (1)

3.2. Importa, então, apreciar o alegado erro de julgamento imputado à sentença recorrida, bem 
como o pedido de reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia.

Questões que são, até nos pressupostos de facto, em tudo idênticas às que foram apreciadas e 
decididas neste Supremo Tribunal Administrativo pelo acórdão de 23/4/2013, proferido no processo 
n.º 29/13, em que o ora relator interveio como adjunto, e no qual, com fundamentação que mereceu e 
continua a merecer a nossa adesão, se concluiu no sentido da manutenção da autoliquidação ali em causa 
e de que ficava prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade (acórdão a que se têm seguido muitos 
outros, nomeadamente, os prolatados em 30/4/2003, proc. n.º 292/13; em 22/5/2013, procs. nºs. 9/13, 
44/13, 48/13, 53/13, 200/13 e 1311/12; em 29/5/2013, procs. nºs. 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/12).

Ora, a doutrina ali expendida é inteiramente transponível para o presente caso (sendo, aliás, as 
alegações e contra -alegações exactamente iguais, variando apenas os montantes e os períodos da taxa 
 - no caso em apreço está em causa a taxa de promoção referente ao mês de Dezembro de 2005, no 
montante de € 11.204,06) pelo que, tendo também em vista uma interpretação e aplicação uniformes 
do direito (nº 3 do art. 8º do CCivil), haverá, portanto, que aqui reiterar o que ali se julgou, no sentido 
da improcedência do recurso e da confirmação do julgado recorrido (de improcedência da impugnação 
judicial deduzida – ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE 
requerido pela recorrente), em adesão, como se disse, aos fundamentos constantes daquele aresto e que 
aqui, com a devida vénia, de seguida se transcrevem:

«4. Caracterização da taxa de promoção do vinho
Segundo o n.º 1 do artigo 17º da Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o Instituto do Vinho 
e da Vinha (IVV, IP.,) tinha por missão, «coordenar e controlar a organização institucional do sector 
vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política comunitária e pre-
parar as regras para a sua aplicação, bem como participa na coordenação e supervisão da promoção 
dos produtos vitivinícolas».

Como se pode ler na Decisão da Comissão, de 20/7/2010 C (2010) 4891 final, nas suas funções 
de coordenação geral do sector vitivinícola, o IVV realiza dois tipos de actividades:

 - actividades que visam, principalmente os vinhos e produtos vínicos produzidos em Portugal, 
designadamente, as relativas à auditoria dos sistemas de controlo e certificação dos vinhos;

 - actividades destinadas, indistintamente, aos vinhos e produtos originários de Portugal e aos 
originários dos outros Estados -Membros e/ou países terceiros e comercializados em Portugal;

 - o IVV, I.P., presta igualmente determinados serviços a terceiros, nomeadamente: (i) organização 
e promoção das actividades de formação para os agentes económicos, organizações profissionais e 
interprofissionais do sector vitícola e funcionários do IVV; (ii) disponibilização aos agentes económicos 
do sector da capacidade de armazenagem das infra-estruturas do IVV; e (iii) prestação de serviços do 
Laboratório do IVV e formação do seu próprio pessoal e de outros operadores do sector vitivinícola 
(financiada em grande parte por programas de apoio comunitário) (Podemos dizer que estas são as 
suas atribuições essenciais desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de Setembro, e 
posteriores reestruturações pelos Decretos -Leis nºs. 102/93, de 2 de Abril; n.º 99/97, de 26 de Abril; 
n.º 47/2007, de 27 de Fevereiro e, finalmente, o n.º 66/2012, de 16 de Março, sendo para o efeito dotado 
de autonomia administrativa.).

Da referida Decisão resulta de igual modo que o apoio à promoção genérica do vinho e dos 
produtos vínicos foi atribuído desde 1997, por concurso, à Viniportugal, associação de natureza in-
terprofissional representativa do sector, que foi, desta forma, a beneficiária da totalidade do produto 
da taxa parafiscal destinada a esse fim.

A prestação dos mais diversos serviços ao sector vitivinícola e respectivos operadores levou 
o legislador a fixar que o financiamento do IVV, IP., seria garantido, em larga medida, através da 
receita proveniente do produto das taxas cobradas sobre os vinhos e os produtos vínicos (cfr., a título 
de exemplo, o art. 31º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 de Abril), que aprovou os res-
pectivos Estatutos.

Através do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho (Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, 
de 14 de Junho.), o legislador reformulou o sistema de taxas existente e procedeu à criação de uma 
única taxa incidente sobre os produtos vínicos, a cobrar pelo IVV, IP., que constituía a principal 
fonte de financiamento das acções de coordenação geral do sector (Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei 
n.º 137/95, de 14 de Junho.).

De acordo com o estatuído no art. 1º, n.º 1, daquele diploma, «Os vinhos e produtos vínicos pro-
duzidos no território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam 
sujeitos à aplicação de uma taxa, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV), relativamente à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais». Mas como este decreto -lei não chegasse 
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a ser regulamentado, o legislador, através do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, veio introduzir 
melhorias no regime da referida taxa de forma a adequar a matéria aos objectivos da política vitivi-
nícola nacional e comunitária (cfr. o respectivo preâmbulo).

Quanto ao âmbito da taxa de promoção do vinho, o art. 1º do diploma reproduziu o anterior 
preceito e, quanto aos sujeitos, resulta do art. 3º que a taxa de promoção é devida quer pelos agentes 
económicos quer pelos produtores, no caso previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 2º do Decreto -Lei 
n.º 119/97. Por sua vez, mantém -se, igualmente, no art. 11º, n.º 1, que a fixação do valor da taxa seria 
objecto de portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

No seguimento do mencionado decreto -lei, foram publicadas diversas portarias, sendo de salientar 
a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que serviu, no caso em apreço, à fixação do valor da 
taxa a pagar pela recorrente.

Com interesse para a decisão, importa ainda considerar que, segundo a Decisão da Comissão 
de 2010, o produto da taxa de promoção, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcio-
namento do IVV, I.P., destina -se, em primeiro lugar, ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do sector do vinho prestados por si e, em segundo lugar, às actividades de promoção do vinho 
e dos produtos vínicos.

No que respeita à actividade de promoção do vinho, verifica -se que uma parte da taxa é destinada 
a campanhas de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos, sem referência à sua origem, em 
Portugal e, outra parte, a campanhas de promoção do vinho e dos produtos vínicos portugueses no 
território dos outros Estados -Membros e de países terceiros. No período sobre que incidiu a decisão 
da Comissão de 2010, os custos das acções de formação organizadas pelo IVV, I.P., com excepção de 
uma formação de interesse geral «Sistemas de informação e Gestão Vitivinícola 2000», cujo custo total 
foi de 367,12 EUR, foram integralmente suportadas pelos programas do Fundo Social Europeu, pelo 
que nem os agentes económicos nem o IVV tiveram de contribuir para o seu financiamento.

É esta taxa que, segundo a recorrente, enferma de ilegalidade manifesta, decorrente da falta 
de notificação prévia à Comissão e respectiva execução antes da decisão final daquela entidade, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE)  - pontos D e 
L das Conclusões.

5. Da relevância das decisões da Comissão emitidas sobre a taxa de promoção
Segundo o estatuído no art. 108º do TFUE (ex art. 88º TCE) é da competência exclusiva da 

Comissão Europeia o exame permanente dos regimes de auxílios de Estado, em cooperação com os 
Estados -Membros, «com vista a impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado, como 
se conclui do Acórdão Lorenz» (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição das Ajudas de 
Estado concedidas em Violação do Direito Comunitário, Coimbra, 1994, pp. 58 ss.). Para tanto, é es-
tabelecido um sistema de controlo prévio dos auxílios novos, previsto no n.º 3 do mesmo preceito e no 
art. 2º do Regulamento do processo (Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 
1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93º do Tratado CE.), segundo o qual a Comissão 
deve ser informada, em devido tempo, dos projectos de auxílio, antes da sua execução.

«A fase preliminar do processo de controlo dos auxílios novos inicia -se, assim, com a notificação 
do projecto de auxílio, devendo os Estados (...) utilizar, para o efeito, formulários recomendados pela 
Comissão. A obrigação de notificar previamente os projectos de auxílio é uma obrigação incondicio-
nal dos Estados relativos a auxílios novos, incluindo a modificação dos existentes ...» (Cfr. ANTÓNIO 
CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2003, p. 271.).

Os auxílios não notificados ou postos em execução antes de uma decisão da Comissão são objecto 
de um específico processo de controlo que se inicia com a recepção e análise de informações que a 
Comissão tenha recolhido oficiosamente ou através de denúncia de terceiros.

No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que não 
constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de serviços 
ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).
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Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

«Artigo 1º
A única acção de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 

367,12 EUR, não constitui um auxílio.
Artigo 2º
Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 

executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º
1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-

tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (Segundo o disposto no artigo 7, 
n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, «A Comissão pode 
acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível 
com o mercado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante 
designada «decisão condicional» (cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição» cit., p. 64)), 
isto é, desde que Portugal respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as 
quais implicavam o reembolso de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes 
dos outros Estados -Membros, entre 1997 e 31 de Dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de Dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 
(que procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 
mediante recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das 
sétima e nona condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo «jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa», devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

« -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2º que se considera que os auxílios não 
preenchem todos os critérios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107º do TFUE, pelo que estão isentos da 
obrigação de notificação prevista no n.º 3 do artigo 108º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, 
os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três exercícios financeiros por empresa 
beneficiária), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado aos 
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auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação (...)» 
(Carta de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O art. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente no-

tificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não 
pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma 
decisão final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (Ver também o disposto no artigo 3º, do 
Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999.).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito directo na 
esfera jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previa-
mente à Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a 
toda a ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, 
Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, «O Papel dos Tribunais Nacionais 
na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da última 
frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE?», Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de 
Sousa Franco, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA 
DE ALMEIDA, A Restituição ..., cit., p. 56.).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de Novembro, de 1991, proc C -354/90, «que os actos praticados durante o período da proibição 
contida no art. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os actos inválidos»... (Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição ..., cit., pp. 72 ss.).

E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acórdão de 1973 (Cfr. ANTÓNIO 
CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.), competência para exigir o reembolso dos auxílios atri-
buídos em violação do Direito Comunitário, com vista a restabelecer o status quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (Cfr. JOÃO 
NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição ... cit., pp. 72 ss.).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no art. 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final 
da Comissão (Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Novembro de 1990, Processo C -354/90.). 
Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição de auxílios 
atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro 
de 2008, proc. C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição 
de auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe -lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstân-
cias excepcionais.». (Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects 
institutionnels du droit des aides d’Etat», EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber 
Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law International, pp. 43 -64, em especial, 
pp. 55 -56.)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos au-
xílios suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, 
como vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de 
promoção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro 
lado, coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da auto -liquidação em 
causa (relativa a Setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 
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2004 dar início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no 
artigo 6º do regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação 
da obrigação de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de 
tal invalidade em conformidade com o seu direito nacional (Cfr. Conclusões do Advogado Geral 
L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui jurisprudência assente do 
TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas de 
Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respectivo direito nacional, o que engloba o 
regime do procedimento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo 
aplicável, sendo que as regras aplicáveis ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser 
as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou análogos meramente internos. Para 
maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A revogação de 
actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a 
dois tempos?, Revista do Ministério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, pp. 33 ss.), sendo 
que na nossa ordem jurídica este Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (Segundo 
o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de 
uma norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias 
previstas nos arts. 281 e 282º da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade 
dos regulamentos obedece aos pressupostos pasmados no art. 73º do CPTA.), no caso concreto, por 
ilegalidade formal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que 
implicaria que a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distin-
guir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas acções de promoção 
e publicidade dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respectivo 
financiamento, através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente 
da taxa cobrada aos operadores do sector vitivinícola e afecta, no essencial, ao financiamento da 
actividade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto-liquidação, no 
valor de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Setembro de 2007, 
com fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (Segundo 
o n.º 1 deste diploma, «Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os 
produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de pro-
moção, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) 
relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais».

Por sua vez, no art. 11º, n.º 1, dispõe -se que «São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo 
de aposição dos selos» .».), e a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, 
significa que a obrigação de notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o 
procedimento legislativo que culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE 
ALMEIDA, A Restituição ... cit., pp. 76 ss.).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de Março de 1977, «(...) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do art. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida», jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de Novembro de 1991 (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A 
Restituição «cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do Advogado -Geral Darmon, no Acórdão 
do TJ de 20 de Setembro de 1990, proc C -5/89.).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
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previstas no Tratado (Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis 
e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que «(...) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (...)», as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.

(Endnotes)
1 Daquele preceito retira -se que «um auxílio de Estado será» toda a medida que seja financiada 

por meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja selectiva, distorça ou 
ameace distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio entre os EM ... 
(Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, «Anotação ao artigo 107º do TFUE», Tratado de Lisboa, 
Almedina Coimbra, 2012, p. 520.).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (Cfr., entre 
outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. 
cit., p. 714.), onde se incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas 
públicas, seja na forma de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de 
receitas (isenções fiscais, dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), «Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida». E isto só acontece quando existir uma relação de afectação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a acções 
de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (art.11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto 
de não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, 
como vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência 
do TJ. Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo 
objectivo essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma 
não implica, à partida, um auxílio concedido directa ou indirectamente através de recursos do Estado 
e, por outro lado, serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos 
auxílios de Estado (Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de 
Julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, 
a Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das 
actividades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação 
geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, 
não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da Repú-
blica Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, 
de 15 de Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam ou 
não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
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auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, 
«um grau suficiente de probabilidade» (Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.) de 
tal medida envolver auxílios estatais (Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de 
Setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE 
ALMEIDA, A restituição ... cit.,p. 38.), em termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do 
procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ile-
galidade da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o 
respectivo procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do art. 88º do TCE (ponto L 
das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da auto -liquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside 
na particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor 
de ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas 
pelas vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação «não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.»

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou 
de Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifesta-
mente desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida.
Em face de tudo o que vai exposto, não havendo dúvidas quanto à não verificação da obrigação 

de comunicação prévia, fica consequentemente prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade.»
3.3. Acolhendo -se, pois, como supra se referiu, esta fundamentação constante do acórdão desta 

Secção do STA, de 23/4/2013, proc. n.º 29/13, a qual, com as adaptações pertinentes (nomeadamente 
quanto ao montante e período da taxa questionada) é inteiramente transponível para os presentes autos, 
tem de concluir -se que o recurso não merece provimento.

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

Lisboa, 23 de Outubro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Valente Torrão.

(1) Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 6ª edição 2011, Lisboa, Áreas Editora, 
Vol. I, pp. 225/226, Anotação 10 ao art. 16º. 
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 Acórdão de 23 de Outubro de 2013.

Assunto:

Nulidade processual. Omissão de diligências probatórias. Princípio do inquisitório. 
Défice instrutório.

Sumário:

 I —  Não impondo a lei ao juiz que proceda sempre à produção dos meios de prova 
oferecida pelas partes, antes estabelecendo que este pode e deve dispensá -la se 
considerar que pode conhecer imediatamente do pedido (cfr. o artigo 113.º do 
CPPT), a dispensa de produção de prova não consubstancia a preterição de uma 
formalidade legal, geradora de nulidade processual quando possa influir no exame 
ou na decisão da causa (artigo 195.º n.º 1 do CPC).

 II —  Não obstante, atento o princípio do inquisitório, a omissão de diligências de prova 
quando existam factos controvertidos que possam relevar para a decisão da causa, 
pode afectar o julgamento da matéria de facto, acarretando, consequentemente, 
a anulação da sentença por défice instrutório.

Processo n.º 388/13 -30.
Recorrente: A……., Lda.
Recorrida. Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A……., Lda, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, de 17 de Dezembro de 2012, que julgou improcedente a 
impugnação por si deduzida contra liquidações adicionais de IVA e juros compensatórios, no montante 
global de €276.049,96, apresentando para tal as seguintes conclusões:

A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-
cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial deduzida contra a alegada dívida de IVA 
oficiosamente liquidada à A……. com referência ao exercício de 2002.

B. O processo tributário é enformado pelos princípios de justiça, da procura da verdade material 
e do inquisitório, que impõem que o juiz realize ou ordene todas as diligências que considere úteis ao 
apuramento da verdade (cf. artigos 99.º, n.º 1, da LGT e 13.º, n.º 1, do CPPT), não estando o julgador 
sequer limitado às provas que as partes apresentarem ou requererem.

C. A A…….. apontou, na petição que dá causa aos presentes autos, um conjunto de factos sus-
ceptíveis de afastar a pretensão tributária subjacente às liquidações impugnadas.

D. Perante os factos trazidos aos autos pela A…….., ao Tribunal incumbia a promoção processual 
de todas as diligências com vista ao esclarecimento material ou substancial desses factos fundamentais 
sujeitos a julgamento, nos termos do disposto nos artigos 13.º, n.º 1, do CPPT e 99.º, n.º 1 da LGT.

E. A A……, na sua petição inicial, desde logo se disponibilizou a produzir a sua contabilidade 
perante o Tribunal, requerendo, em acréscimo, a inquirição dos funcionários que procederam ao registo, 
expedição e entrega das mercadorias em questão e, bem assim, a realização de perícia colegial.

F. O próprio Tribunal vem, a final, na sentença aqui posta em crise, a reputar tal produção de prova 
por necessária e essencial para a procedência da pretensão da A……… (apontando que a A……… 
«Facilmente poderia afastar a sua responsabilidade demonstrando, com suporte contabilístico, os 
fluxos financeiros decorrentes do pagamento pelas entidades receptoras espanholas das mercadorias 
mencionadas nos DAAs»  - cf. página 9 da sentença aqui posta em crise).

G. O Tribunal a quo fez tábua rasa dos princípios do inquisitório e da busca da verdade material 
nos presentes autos, verificando -se um manifesto défice instrutório, que influi na decisão da causa, na 
medida em que a prova dos factos alegados nos autos que frontalmente afastam a pretensão da Admi-
nistração Fiscal é indiscutivelmente relevante para a justa composição da lide.

H. No caso concreto, a prova desses factos tanto influi na decisão da causa que o Tribunal “a quo” 
acaba por considerar que a A……… poderia ter afastado a sua responsabilidade (e, como tal, obter ven-
cimento da sua pretensão impugnatória das liquidações adicionais em causa nos autos), demonstrando, 
por exemplo, os fluxos financeiros dos pagamentos recebidos dos adquirentes das mercadorias.

I. Por via da omissão das diligências que o Tribunal considerava úteis ao apuramento da verdade 
em face dos factos alegados, foi cometida uma irregularidade no processo que influi na decisão da causa, 
redundando, assim, tal irregularidade processual numa nulidade, nos termos do disposto no artigo 201.º, 
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n.º 1, do CPC, aplicável ex vi artigo 2.º, alínea e), do CPPT, nulidade que aqui expressamente se vem 
arguir, com as devidas e legais consequências.

J. Ainda que não se entenda que o vício que se vem de apontar deverá proceder – no que não se 
concede e apenas se admite como mera hipótese de raciocínio  -, sempre a sentença aqui posta em crise 
viola frontalmente o disposto nos artigos 13.º, n.º 1, do CPPT e 99.º, n.º 1 da LGT.

K. O Tribunal “a quo”, ao considerar na sentença recorrida que a verdade quanto aos factos alega-
dos seria «facilmente» apurada através da análise da contabilidade da A…….. e dos fluxos financeiros 
associados a estas transacções (cf. página 9 da sentença aqui posta em crise) e, ao não ter ordenado as 
correspectivas diligências tendentes ao apuramento desses fluxos financeiros, como lhe era legalmente 
exigível (nomeadamente, ordenando a perícia colegial requerida na petição inicial ou a produção da 
contabilidade da A……… perante o Tribunal, que veio igualmente requerida na petição inicial), violou 
os princípios do inquisitório e do apuramento da verdade material.

Termos em que, deve o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Meritíssimo juiz “a quo” proferiu despacho de sustentação nos termos seguintes:
«Imputa a Recorrente à decisão recorrida a nulidade por se ter verificado a omissão de diligências 

que o Tribunal considerou úteis ao apuramento da verdade, nomeadamente ordenando a perícia colegial 
ou a produção da contabilidade.

Sobre tais provas é eloquente a forma como a elas a Impugnante alude na parte final da petição 
inicial. Entendemos que a forma efectivamente usada pela Impugnante é processualmente inócua e o 
reflexo está no despacho proferido em 2007 -02 -19, fls. 49 do processo físico, despacho a que a Re-
corrente não reagiu.

Dito de outra forma a postura das Partes face aos ónus que lhe incumbem exige que haja uma 
concretização que não deve bastar -se com uma conduta como a adoptada pela Recorrente. “A impug-
nante disponibiliza -se para produzir perante o tribunal a sua contabilidade…”

A propósito da perícia veja -se o artigo 577º, n.º 1 do Código de Processo Civil:”Ao requerer a 
perícia, a parte indicará logo, sob pena de rejeição, o respectivo objecto, enunciando as questões de 
facto que pretende ver esclarecidas através da diligência”.

Concluindo entendemos como não verificada a alegada nulidade.
No demais, a nosso ver, a decisão sob recurso não violou qualquer norma de direito, nem fez 

agravo à Recorrente, encontrando -se suficientemente fundamentada.
V. Exas, contudo, melhor decidirão.»
4  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência da impugnação judicial deduzida 

contra liquidações adicionais de IVA e respectivos juros compensatórios, no montante global de 
€ 276 049,96

FUNDAMENTAÇÃO
1. As nulidades processuais invocadas como fundamento do recurso não devem ser apreciadas 

porque arguidas intempestivamente, após o decurso do prazo de 10 dias iniciado com a notificação do 
despacho interlocutório proferido em 19.02.2007 (arts. 153º n.º 1 e 205º n.º 1 CPC)

2. Sem prescindir
Não se verificam as arguidas nulidades processuais, por omissão de diligências probatórias úteis 

ao apuramento da verdade dos factos alegados.
Esta conclusão resulta das seguintes premissas:
 - a recorrente não impugnou a decisão interlocutória proferida em 19.02.2007 (fls. 49) que justi-

ficou o conhecimento imediato do pedido, com o pressuposto explícito de pronúncia das partes sobre 
a matéria de facto relevante para a decisão da causa, no exercício do princípio do contraditório;

 - o princípio do inquisitório, aplicável no âmbito dos poderes de cognição do tribunal sobre os 
factos alegados pelas partes, não dispensa estas da iniciativa de produção de prova documental concreta 
que não se cumpre com um vaga indicação da disponibilidade do sujeito passivo para a apresentação 
da contabilidade (art. 99º n.º 1 LGT; art. 13º n.º 1 CPPT);

 - a recorrente não requereu a prova pericial com observância dos imperativos requisitos legais 
(art. 577º n.º 1 CPC/art. 116º n.º 4 CPPT)

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
5 – Questões a decidir
É a de saber se a sentença recorrida incorreu em nulidade processual ou em erro de julgamento, 

por violação dos princípios da verdade material, da justiça e do inquisitório, em razão da omissão de 
diligências necessárias ao apuramento da verdade.
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6 – Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso foram fixados os seguintes factos:
II I Factos provados
A) Os Serviços de Inspecção Tributária da Direcção de Finanças de Viseu realizaram acção de 

inspecção à sociedade impugnante, em cumprimento da Ordem de Serviço n.º OI20055000073 com 
código PNAIT: 214.07 emitida pela Divisão de Prevenção e Inspecção Tributária I em 21/01/2005, a 
qual foi desencadeada por proposta de análise interna, resultante de elementos recebidos da Direcção-
-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo – Divisão Operacional do Norte, 
relativamente ao IVA dos períodos de 08/2002 e 11/2002, cujo procedimento teve início em 21/01/2005 
e terminou em 27/01/2005, cfr. Relatório de Inspecção, fls. 6 do PA, aqui dadas por reproduzidas o 
mesmo se dizendo dos demais elementos infra referidos; estes factos não foram questionados pela 
Impugnante;

B) Na sequência da mencionada acção de inspecção foram efectuadas correcções de natureza 
meramente aritmética relativas ao IVA – períodos de 08/2002 e 11/2002 nos montantes de €162.504,67 
e €87.386,84, respectivamente, correspondentes ao imposto em falta, por se ter apurado que saíram de 
entrepostos fiscais da impugnante, mercadorias que não chegaram ao seu destino no mercado comuni-
tário, idem anterior e fls. 8 e 9 do PA;

C) Do relatório de inspecção tributária elaborado extracta -se:
“III – DESCRIÇÃO DOS FACTOS E FUNDAMENTOS DAS CORRECÇÕES MERAMENTE 

ARITMÉTICAS À MATÉRIA TRIBUTÁVEL
III.1 – APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO
Em Julho de 2004 foram recebidos, nesta Direcção de Finanças, elementos remetidos pela 

Direcção -Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo. Na sequência daqueles 
elementos foram solicitados esclarecimentos adicionais.

Atendendo aos elementos recebidos, constata -se que, em resultado da acção de inspecção, no 
âmbito do imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas, relativa ao período compreendido entre 
01/01/2001 e 03/06/2003, a D.G. das Alfândegas apurou o seguinte facto relativamente ao exercício 
de 2002, de que resultou a subsequente proposta de liquidação de IABA (Imposto sobre o Álcool e as 
Bebidas Alcoólicas) por aquela entidade.

No decurso da referida inspecção, a D.G.A. efectuou um pedido de verificação de movimentos, 
referentes ao exercício de 2002, às autoridades aduaneiras de Espanha. Com aquele pedido procuraram 
comprovar a veracidade das recepções atestadas, nos exemplares 3 dos Documentos Administrativos 
de Acompanhamento (DAA) pelos destinatários e autoridades aduaneiras espanholas.

Na sequência de tal pedido, a D.G.A. informou -nos que as autoridades aduaneiras de Espanha 
esclareceram que a mercadoria, acompanhada por vários DAA’s (indicados no quadro I – anexo 
1), destinados à empresa “Docks Comerciales de Valencia» não tinha sido recepcionada no entre-
posto fiscal terminal, nem os respectivos DAAs foram visados pela autoridade aduaneira de destino 
(Valência).

Informaram ainda da existência de outros dois DAA’s de acompanhamento de mercadoria para 
a empresa “B………, SL” (indicados também no quadro I – anexo 1), não visados pela autoridade 
aduaneira de destino, nem a mercadoria foi recepcionada no entreposto fiscal daquela empresa.

Deste modo, conclui -se que a recepção da mercadoria por aqueles clientes, atestada no verso dos 
exemplares 3 dos respectivos DAA’s não foi confirmada. Ou seja, saíram de entrepostos da sociedade 
“A………” mercadorias que não chegaram ao destino indicado, pelo que a operação de circulação 
em suspensão é considerada irregular.

Consequentemente, atendendo aos montantes envolvidos, a D.G.A. procedeu à liquidação de 
1.159.602,02€ de IABA.

III.2 – ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO DESCRITA
Em sede de IVA e nos termos do artigo 15.º do Código, estão isentas de imposto as importações 

e transmissões de bens colocadas em regime de entreposto não aduaneiro. Estas isenções constituem 
regimes de suspensão de imposto. Deste modo o facto gerador e a exigibilidade do imposto, relativamente 
a bens colocados naquele regime de suspensa, só se verificam quando os mesmos forem introduzidos 
no consumo – art.º 7º, n.º 8 em conjugação com os artigos 15º, n.º 1 e 5º, n.º 2, todos do CIVA.

Concomitantemente e de acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 7º do Decreto -Lei 566/94, 
considera -se “introdução ao consumo” a saída de produtos de um regime de suspensão.

Relativamente à situação descrita no ponto anterior, apurou -se que saíram de entrepostos fiscais 
da sociedade “A………., SA” mercadorias que não chegaram ao seu destino, no mercado comunitário.

Deste modo, saíram do regime de suspensão de imposto o total de 185.285 litros de aguardentes 
sem que se tenha verificado o respectivo pagamento do imposto.
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III.3 – CONCLUSÕES E PROPOSTAS
Em consequência dos factos apurados pela D.G.A, descritos nos pontos anteriores, propõe -se a 

liquidação do respectivo IVA, nos correspondentes períodos, à sociedade em causa. (…)
Com base na quantidade de litros, o prelo de venda, o imposto sobre o álcool e as bebidas alco-

ólicas, foi apurado o valor tributável, nos termos do artigo 16º do CIVA e o correspondente IVA em 
falta, para cada um dos períodos de expedição das aguardentes, (…)

Período de 02/08:
Valor Tributável/IVA em falta
855.287,75€/162.504,67€
Período de 11/08:
Valor Tributável/IVA em falta
459.934,72€/87.386,84€, vide fls. 7 a 9 do PA;
D) Por ofício n.º 2244 de 03/02/2005 da Direcção de Finanças de Viseu, foi a impugnante notificada 

do projecto de conclusões do relatório, tendo a mesma exercido o seu direito de audição defendendo 
que a aguardente foi expedida, desconhecendo tudo o mais, terminando com a alegação de que não 
foi introduzida no consumo, pelo que a proposta de liquidação de imposto não é devida, cfr. fls. 10 e 
11 do PA;

E) Na sequência do mencionado relatório de inspecção tributária, foram emitidas as liquidações 
adicionais de IVA n.ºs 05171506 do período de 08/2002 e 05171508 do período de 11/2002, e das 
liquidações referentes aos respectivos juros compensatórios n.ºs 05171507 do período de 08/2002 e 
05171509 do período de 11/2002, no montante global de €276.049,96, delas constando como data limite 
de pagamento, o dia 31 -08 -2005, vide fls. 34 a 37 dos autos que aqui se dão por reproduzidas;

F) A presente impugnação foi deduzida no dia 10 de Novembro de 2005, cfr. carimbo aposto a 
fls. 2 dos autos.

II II Factos não provados
Não se provaram, com relevância para a decisão da causa outros factos que estejam em contra-

dição com os supra referidos.
7 – Apreciando
7.1 Do alegado défice instrutório da sentença recorrida
A sentença recorrida, a fls. 85 a 94 dos autos, julgou improcedente a impugnação judicial dedu-

zida pela ora recorrente contra liquidações adicionais de IVA e juros compensatórios, justificando o 
decidido quanto à inexistência do alegado vício de violação de lei das liquidações sindicadas – sobre o 
qual versa exclusivamente o recurso (cfr. as respectivas conclusões, supra transcritas) – nos seguintes 
termos (fls. 92 e 93 dos autos):

«(…) Resulta da alegação aduzida na petição inicial, que a Impugnante discorda das liquidações 
cuja anulação pediu nestes autos com fundamento na falta dos requisitos legais que autorizariam o 
recurso aos métodos indirectos para a determinação da matéria tributável utilizado pela AT.

Ora, esta invalidade integra vício de violação de lei por erro nos pressupostos de facto (se for 
posta em causa a correspondência à realidade dos factos invocados pela Administração como suporte 
fáctico da sua actuação) e de direito (se for posta em causa a subsunção jurídica que a Administração 
fez desses factos).

Lendo atentamente a petição inicial não conseguimos descortinar donde retira a impugnante fun-
damentos para defender que no presente caso a Administração Fiscal procedeu à avaliação indirecta 
pois que relativamente à informação alicerçadora das correcções aritméticas “informação prestada pelas 
Autoridades aduaneiras espanholas donde resulta que a mercadoria não foi recepcionada nos termos 
descritos nos DAAs respectivos” a Impugnante apenas defendeu a falsidade de tal informação dizendo 
que “expediu os produtos em causa desconhecendo tudo o demais alegado pela impugnada; trata -se 
de clientes com quem a exponente já havia efectuado anteriormente transacções; clientes com que a 
exponente nunca teve qualquer tipo de problema; os transportadores da exponente têm ordens expressas 
para não procederem ao descarregamento das mercadorias sem previamente receberem o respectivo 
valor em euros e o certificado da estância aduaneira competente devidamente carimbado.”

Face ao que se veio de referir algo não bate certo: há uma informação prestada pelas autoridades 
aduaneiras espanholas que é desconforme com o que consta documentado pelas DAAs. A Impugnante 
limitou -se a invocar a falsidade de uma informação oficial e a defender que foram aplicados métodos 
indirectos sem explicar ou justificar tal defesa. Facilmente poderia afastar a sua responsabilidade de-
monstrando, com suporte contabilístico, os fluxos financeiros decorrentes do pagamento pelas entidades 
receptoras Espanholas, das mercadorias mencionadas nas DAAs para assim potenciar a responsabilização 
dos seus clientes. Na verdade o regime de suspensão é um regime em “circuito fechado” e compreende-
-se que assim seja – é a deslocação de mercadorias de um entreposto para outro entreposto. Havendo 
“recepções atestadas” não confirmadas pelas Autoridades aduaneiras espanholas a “falha” teve de 
ocorrer no circuito fechado, por uma das duas Entidades intervenientes ou com o conhecimento/co-
nivência de uma delas. A outra para se eximir de responsabilidades pode e deve comprovar o integral 
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cumprimento das suas responsabilidades. Havendo uma falsidade a melhor maneira de a Impugnante se 
desresponsabilizar seria a de comprovar, pela sua parte, o efectivo recebimento do preço. Assim sendo, 
se tal ocorresse já haveria elementos para, ao nível da cooperação internacional, se poder diligenciar e 
responsabilizar os clientes espanhóis em causa pelo facto de emitirem “recepções atestadas” quando, 
efectivamente, se verificou que a mercadoria não foi recepcionada nos termos descritos nos DAAs 
respectivos» (fim de citação).

Alega a recorrente, atento os princípios de justiça, da procura da verdade material e do inquisi-
tório, que impõem que o juiz realize ou ordene todas as diligências que considere úteis ao apuramento 
da verdade (cf. artigos 99.º, n.º 1, da LGT e 13.º, n.º 1, do CPPT), verificar -se nulidade processual por 
omissão de diligências probatórias ou défice instrutório, porquanto apontou, na petição que dá causa 
aos presentes autos, um conjunto de factos susceptíveis de afastar a pretensão tributária subjacente às 
liquidações impugnadas, desde logo se disponibilizou a produzir a sua contabilidade perante o Tribu-
nal, requerendo, em acréscimo, a inquirição dos funcionários que procederam ao registo, expedição 
e entrega das mercadorias em questão e, bem assim, a realização de perícia colegial, incumbindo ao 
Tribunal (…) a promoção processual de todas as diligências com vista ao esclarecimento material ou 
substancial desses factos fundamentais sujeitos a julgamento, o que não foi feito, vindo, o tribunal, a 
final, a reputar tal produção de prova por necessária e essencial para a procedência da pretensão da 
A…… (apontando que a A……. «Facilmente poderia afastar a sua responsabilidade demonstrando, 
com suporte contabilístico, os fluxos financeiros decorrentes do pagamento pelas entidades recepto-
ras espanholas das mercadorias mencionadas nos DAAs»  - cf. página 9 da sentença aqui. Mais alega 
que, caso assim não se entenda, sempre a sentença aqui posta em crise viola frontalmente o disposto 
nos artigos 13.º, n.º 1, do CPPT e 99.º, n.º 1 da LGT, porquanto o Tribunal “a quo”, ao considerar na 
sentença recorrida que a verdade quanto aos factos alegados seria «facilmente» apurada através da 
análise da contabilidade da A…….. e dos fluxos financeiros associados a estas transacções (cf. página 
9 da sentença aqui posta em crise) e, ao não ter ordenado as correspectivas diligências tendentes ao 
apuramento desses fluxos financeiros, como lhe era legalmente exigível (nomeadamente, ordenando 
a perícia colegial requerida na petição inicial ou a produção da contabilidade da A…….. perante o 
Tribunal, que veio igualmente requerida na petição inicial), violou os princípios do inquisitório e do 
apuramento da verdade material.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal é de parecer que o 
recurso não merece provimento, atenta a extemporaneidade da arguição de nulidade e, caso assim não 
se entenda, por não se verificarem as arguidas nulidades processuais, atento a que a recorrente não 
impugnou a decisão interlocutória proferida em 19.02.2007 que justificou o conhecimento imediato do 
pedido, com o pressuposto explícito de pronúncia das partes sobre a matéria de facto relevante para a 
decisão da causa, no exercício do princípio do contraditório; o princípio do inquisitório, aplicável no 
âmbito dos poderes de cognição do tribunal sobre os factos alegados pelas partes, não dispensa estas 
da iniciativa de produção de prova documental concreta que não se cumpre com um vaga indicação da 
disponibilidade do sujeito passivo para a apresentação da contabilidade (art. 99º n.º 1 LGT; art. 13º 
n.º 1 CPPT) e porque a recorrente não requereu a prova pericial com observância dos imperativos 
requisitos legais (art. 577º n.º 1 CPC/art. 116º n.º 4 CPPT).

No despacho de sustentação do agravo o juiz “a quo” sustenta a inexistência de nulidade atento a 
que a forma efectivamente usada pela Impugnante é processualmente inócua e o reflexo está no despacho 
proferido em 2007 -02 -19, fls. 49 do processo físico, despacho a que a Recorrente não reagiu.

Vejamos.
Na sua petição inicial de impugnação, a fls. 2 a 12 dos autos, a impugnante invocou, a propósito do 

vício de violação de lei (n.ºs 20) a 42) – fls. 7 a 11 dos autos), que nada deve, que as decisões impugna-
das encontram fundamento em meros métodos indirectos, a partir de putativas erróneas constatações 
da Direcção Geral das Alfândegas quando pende judicialmente o apuramento da verdade dos factos 
e da legalidade das liquidações, que é falso que a mercadoria não tenha sido expedida e que não 
tenha vindo recepcionada nos termos melhor descritos nos DAAs respectivos, que os transportadores 
da exponente que efectuaram os transportes dos produtos referidos, nas respectivas datas, a partir 
dos e para os entrepostos fiscais identificados, fizeram -no efectivamente, tendo recebido o preço e os 
documentos devidamente certificados com o carimbo das autoridades espanholas, que não sabe nem 
tinha que saber (por tal facto não lhe ser próprio ou de que tivesse obrigação de ter conhecimento), 
por qual razão as autoridades aduaneiras espanholas terão veiculado informação, falsa, de que a 
mercadoria não foi recepcionada no entreposto fiscal de destino ou por qual razão as ditas empresas 
não o puderam ou quiseram reconhecer e que a aguardente referida não foi introduzida no consumo, 
pelo que o imposto não é devido pela exponente.

Na parte final da petição inicial (fls. 12 e 13 dos autos), relativamente à prova, fez constar que: 
a impugnante disponibiliza -se para produzir perante o Tribunal a sua contabilidade e demais do-
cumentos legalmente exigidos para o exercício da respectiva actividade em entrepostos fiscais com 
interesse para a matéria dos autos, remetendo para o momento de fixação da matéria de facto a jun-
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ção de pareceres periciais sobre o assunto, atenta a impossibilidade prática de o fazer de momento; 
arrola como testemunhas os funcionários da Administração que actuaram nos autos de procedimento, 
a notificar, e os seus próprios funcionários que procederam aos registos, expedição e entrega das 
mercadorias, a apresentar. Oferece 6 documentos (ut supra). Requer a V. Exa. se digne ordenar se 
oficiem os serviços competentes para que juntem os documentos em seu poder, designadamente os 
processos administrativos, e que, ulteriormente, venha efectuada perícia colegial sobre a pertinente 
matéria de facto.

Em 19 de Fevereiro de 2007, foi proferido pelo Tribunal “a quo” o seguinte despacho, do qual a 
recorrente não interpôs recurso.

«A Impugnante não indicou prova testemunhal alinhando os seus argumentos com referência a 
documentos.

As partes pronunciaram -se sobre a versão que cada uma apresentou. Assim, nos termos dos 
artigos 113.º e 120.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, entendo não se justificar a 
notificação das partes para alegações.

Notifique as partes do antecedente despacho e, oportunamente, abra vista ao Exmo. Magistrado 
do Ministério Público».

Entende o tribunal “a quo” para sustentar a inexistência de nulidade processual que a forma como 
foram indicadas as provas na petição inicial de impugnação é processualmente inócua e o reflexo está 
no despacho proferido em 2007 -02 -19, fls. 49 do processo físico, despacho a que a Recorrente não 
reagiu.

Sucede, contudo, que atenta a fundamentação do decidido quanto à inexistência do vício de vio-
lação de lei, não se vê como negar razão à recorrente no que concerne à alegada violação do princípio 
do inquisitório, que não em razão de nulidade processual.

É que a não produção de prova, por o juiz ter julgado que ela não havia sido requerida ou que, 
tendo -o sido, ela não era necessária ou pertinente para a decisão da causa, não constitui uma nulidade 
processual, nem vício que possa afectar a validade formal da sentença, apenas pode afectar o julga-
mento da matéria de facto se se vier a considerar que, ao contrário do que o juiz julgou, essa prova era 
indispensável para a boa decisão da causa.

De facto, a lei não impõe que o juiz proceda sempre à produção dos meios de prova oferecida 
pelas partes para prova da matéria vertida nos articulados, antes pode e deve dispensá -la se considerar 
que pode conhecer imediatamente do pedido (cfr. o artigo 113.º do CPPT).

Ora, não havendo essa imposição legal, se o juiz dispensa a produção de prova, não se pode dizer 
que foi preterida uma formalidade legal, eventualmente geradora de nulidade processual.

Não obstante, a omissão de diligências de prova quando existam factos controvertidos que 
possam relevar para a decisão da causa, pode afectar o julgamento da matéria de facto, acarretando, 
consequentemente, a anulação da sentença por défice instrutório, com vista a um correcto e definitivo 
apuramento dos factos.

É o que se passa, assim o julgamos, no caso dos autos, porquanto, não pode afirmar -se que à 
impugnante bastaria fazer prova do efectivo recebimento do valor das mercadorias para afastar a sua 
responsabilidade, quando nada se diligenciou no sentido de lhe permitir oferecer tal prova, sendo certo 
que, como bem alega a recorrente, o princípio do inquisitório, que enforma o processo tributário, im-
põe que o juiz realize ou ordene todas as diligências que considere úteis ao apuramento da verdade 
(cf. artigos 99.º, n.º 1, da LGT e 13.º, n.º 1, do CPPT), não estando sequer limitado às provas que as 
partes apresentarem ou requererem.

Ora, não constando da sentença, nem dos autos, elementos que permitam ao tribunal “ad quem” 
reapreciar do alegado vício de violação de lei, por erro nos pressupostos, das liquidações sindicadas, 
terá de concluir -se que os autos padecem de défice instrutório, determinante da anulação da sentença 
recorrida (artigo 712.º do CPC, aplicável ex vi da alínea e) do artigo 2.º do CPPT) e da remessa dos 
autos ao tribunal “a quo” com vista à cabal averiguação dos factos alegados pela impugnante a esse 
respeito, indispensável à boa decisão da causa e posterior decisão em conformidade (cfr. o acórdão do 
STA, 1.ª Secção, de 19 de Abril de 2012, rec. n.º 0471/11).

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

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, anular a sentença recorrida, bai-
xando os autos ao tribunal “a quo” para ampliação da matéria de facto, após as diligências instrutórias 
tidas por necessárias, e posterior decisão em conformidade.

Sem custas.

Lisboa, 23 de Outubro de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Valente Torrão — Dulce 
Neto. 
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 Acórdão de 23 de Outubro de 2013.

Assunto:

Benefício Fiscal. Estatuto do Mecenato. Fundação. Constituição do Direito aos Be-
nefícios Fiscais.

Sumário:

 I — O benefício fiscal previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 1.º do Estatuto do Me-
cenato é em regra dependente de reconhecimento, sendo, porém, automático, se 
a Fundação destinatária dos donativos for pessoa colectiva dotada do estatuto 
de utilidade pública à qual tenha sido reconhecida isenção de IRC.

 II — Vindo o direito a tal benefício a ser adquirido de modo automático – por efeito 
da declaração de utilidade pública e isenção de IRC da entidade beneficiária de 
tais donativos  - este retroage os seus efeitos à data da verificação dos respectivos 
pressupostos, ex vi do disposto no então artigo 11.º (actual artigo 12.º) do EBF, ou 
seja, à data em que os fundadores efectuaram os donativos destinados à dotação 
inicial da Fundação.

Processo n.º 471/13 -30.
Recorrente: A…………., S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A………………, S.A., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença 

do Tribunal Tributário de Lisboa, de 30 de Novembro de 2012, que julgou improcedente a impugnação 
judicial por si deduzida do indeferimento do recurso hierárquico interposto da reclamação graciosa contra 
a autoliquidação de IRC, referente ao exercício de 2004, do grupo de sociedades de que é sociedade 
dominante, relativamente aos donativos concedidos à Fundação ……………….

A recorrente termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
A. A Administração Tributária não aceitou a dedutibilidade fiscal do donativo para a dotação 

inicial da Fundação …………. em causa nos autos, argumentando que o mesmo não havia sido sujeito 
ao reconhecimento ministerial previsto no n.º 2 do artigo 1.º do Estatuto do Mecenato.

B. O Tribunal a quo considerou — e bem — que aquele reconhecimento ministerial não é exigí-
vel quando estão em causa donativos efectuados a pessoas colectivas dotadas de utilidade pública às 
quais tenha sido reconhecida a isenção de IRC, conforme dispõe o n.º 3 do artigo 1.º do Decreto -Lei 
n.º 74/99, de 16 de Março, diploma que aprovou o Estatuto do Mecenato, na redacção conferida pela 
Lei n.º 160/99, de 14 de Setembro.

C. Esta conclusão resulta do confronto entre os mencionados n.º 2 do artigo 1.º do Estatuto do 
Mecenato e o n.º 3 do artigo 1.º do Decreto -Lei que aprovou este Estatuto.

D. Existe efectivamente um conflito entre estas duas normas, visto que o n.º 2 do artigo do Esta-
tuto do Mecenato impõe o reconhecimento ministerial, enquanto o n.º 3 do artigo 1.º do Decreto -Lei 
que aprovou este Estatuto expressamente prevê que os benefícios previstos no artigo 1.º desse mesmo 
Estatuto não dependem deste reconhecimento ministerial.

E. A solução para este conflito encontra -se no elemento histórico da interpretação, uma vez que 
o problema surge com as alterações introduzidas em ambas as normas pela Lei n.º 160/99, de 14 de 
Setembro, sendo que a análise à redacção anterior permite concluir que os donativos a pessoas colectivas 
dotadas de utilidade pública, às quais tenha sido reconhecida a isenção de IRC, estão dispensados do 
reconhecimento ministerial que está previsto no n.º 2 do artigo 1.º do Estatuto do Mecenato.

F. Para além do elemento histórico, também o elemento literal e sistemático da interpretação 
permitem concluir no mesmo sentido, assim como a sua exegese teleológica.

G. A própria administração tributária acabou por concordar com a Recorrente, pois aceitou 
expressamente a aplicação do beneficio previsto no n.º 1 da mesma norma as parcelas das doações 
para a dotação inicial efectuadas no exercício de 2005 e 2006, apesar de entender que os estatutos 
da Fundação ………. não cumpriam com o disposto na parte final do n.º 2 do artigo 1.º do Estatuto 
do Mecenato.

H. No entanto, quer a administração tributária, quer o Tribunal a quo, consideraram que, apesar 
de certo, este raciocínio não era aplicável à parcela das doações em causa nos autos, efectuadas no 
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exercício de 2004, porque esta entidade não possuía ainda, nessa data, o estatuto de utilidade pública, 
que só obteve em 2005, e o consequente reconhecimento da isenção de IRC.

L. Embora o raciocínio do Tribunal a quo esteja formalmente correcto, entende a Recorrente 
que está materialmente errado.

J. Isto porque, antes de mais, não pode logicamente ser exigido um pedido de reconhecimento, 
nos termos do n.º 2 do artigo 1.º do EM, para donativos concedido para a dotação inicial de uma 
fundação, donativos esses que antecedem o próprio reconhecimento da fundação, nos termos do n.º 2 
do artigo 188.º do Código Civil.

K. E não se argumente que a Recorrente poderia requerer o reconhecimento ministerial poste-
riormente à doação, uma vez que é este próprio reconhecimento que não tem, face à lei e à lógica, 
qualquer fundamento.

L. Com efeito, o Tribunal a quo está a exigir mais um “posto de controlo” ministerial, onde 
nenhum controlo é necessário, tendo em conta que, logo de seguida, a Fundação ………. obteve todos 
os reconhecimentos necessários que tomam dispensável, nos termos do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-
-Lei que aprovou o Estatuto do Mecenato, o reconhecimento ministerial do donativo essencial (para 
a dotação inicial).

M. Acresce que a interpretação do Tribunal a quo admite a dedutibilidade fiscal das parcelas 
do donativo para a dotação inicial entregues em 2005 e 2006 (admissão essa que foi também, aliás, 
admitida pela Administração Tributária).

N. Ora, os donativos em causa, quer os efectuados em 2003 e 2004, quer os efectuados em 2005 
e 2006, dizem sempre respeito à mesmíssima realidade: donativos efectuados parcelarmente para a 
dotação inicial da Fundação ………..

O. Sendo a dedutibilidade fiscal das parcelas efectuadas em 2005 e 2006 inquestionável, não 
pode ser negada, por imperativo de JUSTIÇA, a dedutibilidade fiscal da mesma realidade no que toca 
à parcela efectuada em 2004, em causa nos autos, apenas por faltar um reconhecimento ministerial 
que nem a lei, nem a lógica, nem o télos o impõe ou recomenda.

2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal emitiu o parecer de 

fls. 410/411 dos autos, concluindo no sentido de dever ser negado provimento ao recurso, mantendo -se 
a sentença recorrida na ordem jurídica.

 - Fundamentação –
4 – Questão a decidir
É a de saber se a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento ao julgar que o donativo 

efectuado pela recorrente para a dotação inicial da Fundação ………., de que foi co -fundadora, não 
releva para efeitos de determinação do seu lucro tributável do exercício de 2004 como custo ou perda 
do exercício, atento a que não pediu o respectivo reconhecimento.

5 – Matéria de facto
É do seguinte teor o probatório fixado na sentença recorrida:
A. Por escritura pública outorgada em 11/03/2003, no 15.º Cartório Notarial de Lisboa, por 

A…………, S.A. (A……….), B……………., S.A. (B………), C………….. S.A. (C………….), D………….., 
S.A. (D………….) e E…………., S.A. (E………..), como entidades fundadoras, foi instituída a Funda-
ção ……………, pessoa colectiva de utilidade pública, sem fins lucrativos (Doc. 1 da petição inicial).

B. O objecto desta Fundação é o de “... exprimir e concretizar o compromisso de intervenção 
social e apoio ao desenvolvimento por parte do Grupo …………., promovendo e apoiando, em Por-
tugal e no resto do Mundo onde o Grupo opera, e em particular nos países de expressão portuguesa, 
programas de acção, iniciativas e actividades que visem ou favoreçam os avanços da Sociedade de 
Informação, os usos sociais dos meios e tecnologias de comunicação e informação, designadamente 
para a promoção da educação e formação tecnológica e cultural do combate à infoexclusão nas suas 
diferentes vertentes, bem como as que promovam a inovação e o desenvolvimento na promoção da 
saúde, da cultura e do desporto, e outras, directa ou em parceria com outras entidades que visem 
fins idênticos e, em particular, aquelas em que o Grupo detenha participações.” (Doc. 1 da PI).

C. De acordo com os estatutos, as entidades fundadoras participam na Fundação ……….. com 
uma dotação inicial de € 25.000.000,00, a qual seria realizada nos seguintes moldes:

(i) € 10.000.000,00, em 2003;
(ii) €5.000.000,00, em 2004;
(iii) €5.000.000,00, em 2005;
(iv) €5.000.000,00, em 2006.
(Doc. 1 da PI).
D. Consta dos estatutos que a repartição da obrigação de contribuir com essa dotação inicial 

devia ser realizada com obediência às seguintes proporções:
(i) A……………..—51%;
(ii) B………….. — 18%;



4168

(iii) C………….. —18%;
(iv) D…………. — 10,5%;
(v) E……………. — 2,5%
(Doc. 1 da PI).
E. No exercício fiscal de 2004, a impugnante e as restantes entidades fundadoras, todas per-

tencentes ao mesmo grupo para efeitos do Regime Especial de Tributação de Grupos de Sociedades 
(“RETGS”), efectuaram doações para a dotação inicial da Fundação ……….. no montante global de 
€4.475.000,00 (artigo 7.º da PI).

F. A impugnante e as restantes entidades fundadoras não consideraram os custos com essa dotação 
como sendo fiscalmente dedutíveis, uma vez que à data da entrega de declaração de rendimentos Modelo 
22 do exercício de 2004 (Maio de 2005) ainda não se encontravam reunidos os requisitos necessários 
ao enquadramento dos donativos concedidos no âmbito do Estatuto do Mecenato (artigo 6.º da PI).

G. No dia 12/07/2004, a Fundação ………….. obteve o reconhecimento administrativo, pela 
Portaria n.º 793/2004, do Gabinete do Subsecretário de Estado da Administração Interna, publicada 
no Diário da República, II Série, n.º 162, de 12/07/2004 (Doc. 2 da PI).

H. Pela Declaração n.º 46/2005, de 22/02/2005, da Presidência do Conselho de Ministros, 
publicada no Diário da República, de 04/03/2005, foi reconhecida a utilidade pública à Fundação 
…………… (Doc. 3 da PI).

I. No dia 28/04/2005, a Fundação ………… apresentou um pedido de reconhecimento de isenção 
de IRC à administração tributária (Doc. 4 da PI).

J. No dia 13/03/2007, a Fundação …………… recebeu notificação do deferimento deste pedido 
de reconhecimento de isenção de IRC (Doc. 5 da PI).

K. O reconhecimento da isenção concedido através do despacho do Secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais determina que esta isenção se aplica a partir de 04/03/2005, data de publicação 
do despacho de reconhecimento como pessoa colectiva de utilidade pública no DR II Série n.º 45, de 
04/03/2005, ficando condicionada à observância continuada dos requisitos estabelecidos nas alíneas a), 
b) e c) do n.º 3 do artigo 10.º do Código do IRC, com as consequências, em caso de incumprimento, 
previstas nos números 4 e 5 desta disposição (Doc. 5 da PI).

L. No dia 31/05/2007, a impugnante apresentou reclamação graciosa da autoliquidação do exer-
cício de 2004, peticionando a correcção do lucro tributável apurado pelo Grupo no âmbito do RETGS, 
no montante de € 12.530.000,00, correspondentes aos donativos concedidos à Fundação …………. 
para a sua dotação inicial, nos exercícios de 2004 e 2005, bem como a sua majoração na proporção 
de 40% (Doc. 6 da PI).

M. A impugnante alicerçou a reclamação graciosa na Circular n.º 13/2003, de 25/09/2003, 
emitida pelo Director -geral dos Impostos (Doc. 7 da PI).

N. Através do ofício n.º 100459, de 31/12/2008, a impugnante recebeu notificação do projecto 
de decisão e, após exercer o seu direito de audição, foi notificada do indeferimento da reclamação 
graciosa na parte relativa a 2004 e o seu deferimento na parte relativa a 2005 (Doc. 8 da PI).

O. Consta do despacho de indeferimento da reclamação graciosa, na parte relativa aos donativos 
de 2004, o seguinte:

“30. O artigo 1º do Decreto -Lei n.º 74/99, de 16 de março, que aprova o Estatuto do Mecenato, 
com a redação introdução pela Lei 160/99 de 14 setembro, previa no artigo 1.º n.º 3 que os benefícios 
fiscais, com exceção dos referidos no artigo 1.º do Estatuto e dos respeitantes aos donativos concedi-
dos às pessoas coletivas dotadas de estatuto de utilidade pública às quais tenha sido reconhecida a 
isenção de IRC nos termos do artigo 9.º do respetivo Código, dependem de reconhecimento, a efetuar 
por despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da tutela.

31. Do exposto e relativamente ao exercício de 2005, terá razão a reclamante ao afirmar que não 
será necessário o reconhecimento em virtude de a Fundação possuir o Estatuto de Utilidade Pública 
e de se tratar de uma Pessoa Isenta de IRC. (...)

35. Conforme foi anteriormente mencionado, o Despacho de fls 76, datado de 7 de março de 
2007, que concede isenção de IRC nos termos do artigo 10. do CIRC (anterior artigo 9.º) possui efeitos 
retroativos à data do reconhecimento da Fundação como Pessoa Coletiva de Utilidade Pública, isto 
é à data de 04.03.2005.

36. Em consequência, o exercício de 2004 ficará excluída daquele regime, uma vez que não existe 
o formal reconhecimento do beneficio através de Despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da 
tutela, a que o artigo 1.º n.º 3 do Decreto -Lei n.º 74/99 de 16 de março refere.” (Doc. 8 da PI).

P. No dia 08/06/2009, a impugnante apresentou recurso hierárquico contra a parte do indeferi-
mento (Doc. 9 da PI).

Q. No dia 15/01/2010, a impugnante apresentou uma adenda a este recurso hierárquico, demons-
trando que a Fundação ……….. havia entretanto efectuado uma rectificação aos seus estatutos nos 
termos do artigo 189.º do Código Civil, registada na Conservatória do Registo Comercial a 07/05/2010 
(Docs. 10 e 11 da PI).
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R. Pelo ofício n.º 006857 de 25/01/2011, a impugnante recebeu notificação do despacho preferido 
em 27/12/2010, pela Directora de Serviços do IRC, no uso de competências subdelegadas, que indeferiu 
aquele recurso hierárquico (Doc. 12 da PI).

6. Apreciando.
6.1 Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida
A sentença recorrida, a fls. 283 a 306 dos autos, julgou improcedente a impugnação do indefe-

rimento de reclamação graciosa da autoliquidação de IRC de 2004 deduzida pela ora recorrente, no 
entendimento de que a possibilidade de dedução pela impugnante como custo do exercício de 2004 
do donativo que efectuou para a dotação inicial da Fundação ………….. estava dependente de reco-
nhecimento, porquanto nesse ano de 2004 ainda não havia sido reconhecida à Fundação o estatuto 
de utilidade pública e isenção de IRC, condições das quais dependia que o beneficio fiscal ficasse 
dispensado de reconhecimento nos termos do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 74/99, pois que, 
considerou a sentença recorrida, da interpretação conjugada da alínea d) do n.º 1 do artigo 1º do EM, 
com o disposto no n.º 3 do artigo 1º do Decreto -Lei, resulta que as doações para a dotação inicial de 
uma fundação de iniciativa exclusivamente privada, que seja dotada do estatuto de utilidade pública 
à qual tenha sido reconhecida isenção de IRC, permitem usufruir do benefício ali previsto a partir do 
momento em que a entidade beneficiária cumpra aquelas duas condições (cfr. sentença recorrida, a 
fls. 354 dos autos).

Discorda do decidido a recorrente, imputando à sentença recorrida uma “interpretação formalista” 
das normas do DL n.º 74/99 e do Estatuto do Mecenato (EM) por ela aprovado, e que numa “interpretação 
substantiva” dessas normas resulta que os donativos para a dotação inicial da Fundação não estão sujeitos 
ao reconhecimento ministerial, dado ser uma pessoa colectiva dotada de utilidade pública a quem foi 
concedida a isenção de IRC. Alega a recorrente que os donativos estão abrangidos na segunda excepção 
prevista no n.º 3 do artigo 1º do DL n.º 74/99, e não no âmbito da norma do n.º 2 do artigo 1º da EM, 
porquanto: do elemento literal da interpretação chega -se a essa conclusão, porque a norma do n.º 2 do 
art. 1º do EM não está incluída no âmbito do n.º 4 do art. 1º do DL n.º 74/99, o que significa que, nas 
situações cobertas pelo n.º 3 do mesmo artigo, não é necessário o reconhecimento ministerial, e porque, 
ao referir -se no n.º 2 do EM «sem prejuízo do disposto no n.º 3 do presente diploma», é lícito concluir 
que os donativos concedidos para a dotação inicial também beneficiam da majoração nele prevista; do 
elemento sistemático da interpretação retira -se que o DL n.º 74/99 que aprovou o EM condiciona, na 
sua globalidade, a aplicação deste e por isso, se o reconhecimento é dispensado por aquele diploma, o 
mesmo não pode ser exigido pelo EM; do elemento teleológico das normas em conflito conclui -se que 
o reconhecimento do donativo não é necessário, porque, tendo sido atribuído o estatuto de utilidade 
pública e reconhecida a isenção de IRC, não é necessário passar pelo “crivo” de nova apreciação gover-
namental; do elemento histórico resulta que o legislador, com a alteração operada pela Lei n.º 160/99 
de 14/89, pretendeu que as entidades a quem fosse atribuído o estatuto de utilidade pública e a isenção 
de IRC não necessitam de novo reconhecimento ministerial para efeitos do EM.

Vejamos, pois.
Dispõe o artigo 1º do DL n.º 74/99 de 16/3, na redacção dada pela Lei n.º 60/99, de 14/9:
1…
2. Para os efeitos do disposto no presente diploma, apenas têm relevância fiscal os donativos 

em dinheiro ou em espécie concedidos sem contrapartidas que configurem obrigações de carácter 
pecuniário ou comercial às entidades públicas ou privadas nele previstas, cuja actividade consista 
predominantemente na realização de iniciativas nas áreas social, cultural, ambiental, científica ou 
tecnológica, desportiva e educacional.

3. Os benefícios fiscais previstos no presente diploma, com excepção dos referidos no artigo 1º 
do Estatuto e dos respeitantes aos donativos concedidos às pessoas colectivas dotadas de estatuto de 
utilidade pública às quais tenha sido reconhecida a isenção de IRC nos termos do artigo 9º do res-
pectivo Código, dependem de reconhecimento, a efectuar por despacho conjunto dos Ministros das 
Finanças e da tutela.

4. A excepção efectuada no número anterior não prejudica o reconhecimento do benefício, nas 
situações previstas no n.º 2 do artigo 2º e nos n.ºs 2 e 3 do artigo 3.º do Estatuto.

Por sua vez, dispõe o artigo 1.º do Estatuto do Mecenato, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 74/99, 
com a redacção dada pela Lei n.º 160/99:

1. São considerados custos ou perdas do exercício, na sua totalidade, os donativos concedidos 
às seguintes entidades:

a) Estado, Regiões Autónomas e autarquias locais e qualquer dos seus serviços, estabelecimentos 
e organismos, ainda que personalizados;

b) Associações de municípios e de freguesias;
c) Fundações em que o Estado, as Regiões Autónomas ou as autarquias locais participem no 

património inicial.
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d) Fundações de iniciativa exclusivamente privada que prossigam fins de natureza predominan-
temente social ou cultural, relativamente à sua dotação inicial.

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 1º do presente diploma, estão sujeitos a reconheci-
mento, a efectuar por despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da tutela, os donativos conce-
didos a fundações em que a participação do Estado, das Regiões Autónomas ou das autarquias locais 
seja inferior a 50% do seu património inicial e, bem assim, às fundações de iniciativa exclusivamente 
privada desde que prossigam fins de natureza predominantemente social ou cultural e os respectivos 
estatutos prevejam que, no caso de extinção, os bens revertam para o Estado ou, em alternativa, sejam 
cedidos às entidades abrangidas pelo artigo 9º do Código do IRC.

3 ….
4 ….
Em causa nos autos está apenas a possibilidade de dedução como custo do exercício de 2004 da 

(parte) dos donativos efectuados naquele ano pelas empresas do grupo ………. para a dotação inicial 
da Fundação ………. porquanto à (restante) parte dos donativos efectuados pelas mesmas entidades e 
destinados ao mesmo fim realizados nos anos seguintes já se lhes reconheceu o direito a tal benefício 
fiscal, operando de forma automática, atento ao reconhecimento de utilidade pública e atribuição de 
isenção de IRC de que a Fundação veio a beneficiar.

A Fundação beneficiária dos donativos é uma fundação de iniciativa exclusivamente privada, que 
prossegue fins de natureza predominantemente social ou cultural, daí que, nos termos do artigo 1.º, 
n.º 1, alínea d) do Estatuto do Mecenato, na redacção vigente ao tempo (e supra transcrita), os donativos 
efectuados pelos fundadores destinados à dotação inicial da fundação pudessem ser considerados na 
sua totalidade custos ou perdas do exercício dos fundadores.

Os pressupostos substantivos deste benefício são os de que o donativo se (1) destine à dotação 
inicial de uma (2) Fundação de iniciativa exclusivamente privada que prossiga fins de natureza predo-
minantemente social ou cultural.

Sabido que os benefícios fiscais, quanto ao modo pelo qual operam, são automáticos, quando 
resultam directa e imediatamente da lei, ou dependentes de reconhecimento, quando pressupõem um 
ou mais actos posteriores de reconhecimento, impõe -se averiguar como opera o benefício fiscal em 
causa.

Ora, resulta com mediana clareza do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 74/99 de 16/3, que o 
benefício fiscal previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 1.º do Estatuto do Mecenato é em regra dependente 
de reconhecimento, sendo, porém, automático, se a Fundação destinatária dos donativos for pessoa 
colectiva dotada do estatuto de utilidade pública à qual tenha sido reconhecida isenção de IRC.

Daí que se os fundadores quisessem, na autoliquidação de IRC relativa ao exercício de 2004, 
deduzir integralmente como custo os donativos que efectuaram para a dotação inicial da Fundação, 
teriam de ter pedido o reconhecimento de tal benefício fiscal, o que não fizeram.

O que fizeram foi, a partir do momento em que adquiriram, de forma automática, o direito ao 
benefício fiscal de deduzir os custos com os donativos destinados à «dotação inicial» desta Fundação 
«de iniciativa exclusivamente privada e que prossegue fins de natureza predominantemente social 
ou cultural», reclamar da autoliquidação de IRC do exercício de 2004 na parte tocante ao custos, 
pretendendo que o benefício, que agora lhes é reconhecido pela lei (benefício automático), estendesse 
os seus efeitos à data em que começou a entregar os donativos destinados à dotação inicial daquela 
Fundação.

E bem, assim o julgamos.
É que, nos termos do então artigo 11.º (actual artigo 12.º) do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) 

«O direito aos benefícios fiscais deve reportar -se à data da verificação dos respectivos pressupostos, 
ainda que esteja dependente de reconhecimento declarativo pela administração fiscal ou de acordo 
entre esta e a pessoa beneficiada, salvo quando a lei dispuser de outro modo.».

Ou seja, salvo nos casos em que a lei disponha de outro modo – o que não é o caso dos autos  -, o 
direito ao benefício fiscal «deve reportar -se à data da verificação dos respectivos pressupostos», quer 
os benefícios sejam automáticos, resultando imediatamente da lei, quer sejam dependentes de reconhe-
cimento, tendo efeitos meramente declarativos – cf. artigo 4.º n.º 2 do EBF (actual 5º, n.º 2).

Ora, como dissemos já, os pressupostos substantivos do benefício fiscal previsto na alínea d), do 
n.º 1, do artigo 1.º do Estatuto do Mecenato são os de que o donativo se (1) destine à dotação inicial de 
uma (2) Fundação de iniciativa exclusivamente privada que prossiga fins de natureza predominante-
mente social ou cultural, pressupostos estes que se verificavam já em 2004, razão pela qual o direito ao 
benefício, obtido de modo automática a partir de 2005, retroage os seus efeitos à data em que efectuou 
os donativos com aquele fim àquela Fundação, sendo lícito à recorrente deduzi -los como custo fiscal 
no exercício de 2004, na parte em que os suportou, ex vi do disposto no artigo 11.º (actual artigo 12.º) 
do Código do IRC.

Pelo exposto, tem de concluir -se que o recurso merece provimento, sendo de revogar a sentença 
recorrida que assim o não julgou e julgar procedente a impugnação.
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– Decisão –
7 – Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e 
julgar procedente a impugnação judicial.

Custas pela Fazenda Pública, apenas em 1.ª instância, pois não contra -alegou neste Supremo 
Tribunal.

Lisboa, 23 de Outubro de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Valente Torrão — Ca-
simiro Gonçalves. 

 Acórdão de 23 de Outubro de 2013.

Assunto:

Impugnação judicial. Tempestividade. Ilegalidade abstracta da liquidação.

Sumário:

O acto de liquidação efectuado em aplicação de deliberação autárquica nula, ine-
xistente ou inconstitucional padece de ilegalidade abstracta – arts. 286.º, n.º 1, 
alínea a) do CPT e 204.º, n.º 1 do CPPT  -, que, nos casos de cobrança coerciva, 
pode ser invocada até ao termo do prazo de oposição à execução fiscal, mesmo que 
posteriormente ao de impugnação de actos anuláveis mas nunca, consequentemente, 
a todo o tempo.

Processo n.º 579/13 -30.
Recorrente: A……………………, S.A.
Recorridos: Fazenda Pública (Câmara Municipal de Lisboa).
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A…………………., S.A., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da 

sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 22 de Outubro de 2012, que, nos autos de impugnação 
judicial deduzida pela ora recorrente contra a liquidação e cobrança de “encargo de compensação por 
aumento de área” no valor de 90.629.500$00, julgou verificada a excepção de caducidade do direito 
de acção e absolveu do pedido a Câmara Municipal de Lisboa.

A recorrente terminou as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
A – DA FALTA ABSOLUTA DE NOTIFICAÇÃO
1.ª O prazo de impugnação judicial apenas se inicia após a notificação aos interessados, me-

diante uma comunicação oficial e formal, da decisão, autoria, fundamentos, meios de defesa e prazo 
para reagir e de eventual delegação ou subdelegação de competências, por forma a permitir uma 
“opção consciente sobre a sua impugnação e a forma de a deduzir”(v. arts. 2º, 20º e 268º/3 da CRP 
(89) e Maria Fernanda Maçãs, Há notificar e notificar…, CJA, n.º 13, p.p. 10, 22 e 23; cfr. Ac. do TC 
n.º 383/2005, www.tribunalconstitucional.pt e arts. 64º, 65º e 123º do CPT, 66º e segs. CPA e 36º do 
CPPT) – cfr. texto n.ºs 1 a 6;

2.ª Nas guias de receitas de fls. 145 a 149 dos autos não se faz referência a qualquer decisão de 
qualquer órgão autárquico e, muito menos, aos respectivos fundamentos, meios de defesa e prazo para 
reagir, autoria e eventual delegação ou subdelegação de competências – cfr. texto n.ºs 1 a 6;

3.ª Contrariamente ao decidido na douta sentença recorrida, o facto de a ora recorrente ter re-
querido o pagamento em prestações dos tributos em causa (v. n.º 5 dos FP), a revogação do despacho 
do Exmo. Senhor Presidente da CML, de 1991.04.11 e o indeferimento desta pretensão (v. n.ºs 2 e 6 
a 8 do FP) ou o averbamento do processo em seu nome (v. n.º 4 dos FP) não revela conhecimento 
dos elementos necessários, identificadores e essenciais dos actos impugnados (v. Ac. STA (Pleno) de 
1997.11.26, Proc. 36927, www.dgsi.pt) – cfr. texto n.ºs 1 a 6;

4.ª O despacho do Exmo. Senhor Presidente da CML, de 1991.04.11 (v. n.º 2 do FP; cfr. fls. 56 
do Proc. Cam. 4716/OB/90) e o despacho do Exmo. Senhor Vereador de 1992.09.28 (v. n.º 3 dos FP; 
cfr. fls. 16 e 16 dos autos), não foram notificados à anterior proprietária, nem à ora recorrente, por 
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carta registada com aviso de recepção (v. arts. 268.º/3 da CRP (89) e 64º e 65º do CPT), pelo que não 
produzem efeitos quanto a elas (v. Ac. TCA Sul de 2002.10.03, Proc. 6797/02, www.dgsi.pt)  - – cfr. texto 
n.ºs 1 a 6;

5.ª Os arts. 22º, 64º, 65º e 123º do CPT, com o sentido e dimensão normativa que lhes foi atribu-
ído pela douta sentença recorrida, são manifestamente inconstitucionais, por violação dos princípios 
constitucionais do Estado de Direito democrático, da tutela jurisdicional efectiva e da transparência 
e lealdade nas relações entre a administração e os particulares, consagrados nos arts. 2º, 20 e 268º/3 
e 4 da CRP (89) – cfr. texto n.ºs 1 a 6;

6.ª Contrariamente ao decidido na douta sentença recorrida, a não utilização, pela anterior 
proprietária ou pela ora recorrente, do mecanismo previsto no art. 22º do CPT (cfr. art. 31º da LPTA 
e 37º do CPPT), nunca poderia determinar a caducidade do direito de impugnação, pois o referido 
normativo atribui ao interessado uma mera faculdade de requerer a notificação ou emissão de certidão, 
não estabelecendo qualquer obrigação de natureza imperativa ou ónus preclusivo (v. art. 268º n.º 3 
da CRP)  - cfr. texto n.ºs 1 a 6;

7.ª A douta sentença recorrida enferma assim de manifestos erros de julgamento, tendo violado 
frontalmente, além do mais, os arts. 2.º, 20.º e 268.º/3 da CRP (89), os arts. 64º, 65º e 123º do CPT, o 
art. 29º da LPTA, os arts. 66º e segs. do CPA e o art. 36º do CPPT  - cfr. texto n.ºs 1 a 6;

B – NA NULIDADE DOS ACTOS IMPUGNADOS
8.ª A nulidade dos atos de liquidação e cobrança em análise resulta desde logo e expressamente 

do art. 1º/4 da lei 1/87, de 6 de Janeiro (cfr. art. 88º/1/c) do DL 100/84, de 29 de Março e art. 2º/4 da 
Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto) – cfr. texto n.ºs 7º a 12º;

9.ª Os actos impugnados sempre seriam nulos, por constituírem actos consequentes de actos nulos 
(v. arts. 133º/2 e 134º do CPA) – cfr. texto n.ºs 7º a 12º;

10.ª Os actos impugnados sempre seriam ainda nulos, por constituírem actos consequentes de 
actos nulos (v. arts. 133º/2 e 134º do CPA) – cfr. texto n.ºs 7º a 12º;

11.ª As normas constantes do despacho 166/P/84, no qual se fundamentou a exigência à ora re-
corrente da compensação por aumento de área em causa (v. fls. 15 e 16 dos autos), são manifestamente 
inconstitucionais por violação dos arts. 106º e 167º da CRP/89 (v. Acs. TC n.º 218/95 e n.º 236/94, in 
www.tribunalconstitucional.pt) – cfr. texto n.ºs 7º a 12º;

12.ª A douta sentença recorrida enferma assim de manifestos erros de julgamento tendo violado 
frontalmente, além do mais, os arts. 62º, 106º e 167º da CRP (89), o art. 1º/4 da Lei 1/87, de 6 de 
Janeiro, o art. 88/1/c) do DL 100/84, de 29 de Março, o art. 2º/4 da Lei 42/98, de 6 de Agosto e os 
arts. 133º e 134º do CPA – cfr. texto n.ºs 7º a 12º.

NESTES TERMOS,
Deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando -se a sentença recorrida, com as legais 

consequências.
SÓ ASSIM SE DECIDINDO SERÁ CUMPRIDO O DIREITO E FEITA JUSTIÇA.
2 – Contra -alegou a recorrida Câmara Municipal de Lisboa concluindo nos termos seguintes:
I. O presente recurso é interposto contra a douta Sentença proferida em 22 de Outubro de 2012, a 

qual julgou verificada a excepção peremptória de caducidade do direito de acção, e por via da mesma 
absolveu a ora Recorrida do pedido.

II. Advoga o Recorrente a alegada falta de notificação do acto impugnado, para invocar, em tra-
ços largos, que o tribunal “a quo” não poderia verificar julgada a excepção de caducidade do direito 
de acção, porquanto, não obstante, estar a discutir judicialmente o acto de liquidação e cobrança da 
compensação por aumento de área, não foi notificado formalmente do mesmo; alegando -o, ao arrepio, 
quer da sua própria conduta administrativa e processual, quer dos factos dados como provados nos 
presentes autos e que não contesta.

III. Da leitura quer do teor da reclamação graciosa deduzida (ponto 6 a 8 dos Factos Provados), 
quer da petição inicial junta ao Proc. n.º 164/93, que correu os seus termos no Tribunal Administrativo 
de Círculo de Lisboa, 2.ª secção, apenso aos presentes autos, (vd pontos 10 e 11 da base probatória) 
verificamos que o Recorrente, teceu muitas considerações relativamente ao acto impugnado, contudo 
nenhuma assentou na falta de notificação do mesmo, nem tão pouco dos despachos que condicionaram 
a emissão da licença de obras ao pagamento, cujo acto impugna.

IV. Dos mencionados documentos, não afirmou o Recorrente qualquer desconhecimento do acto 
impugnado, nem tão pouco dos despachos que o condicionaram, como base das pretensões que então 
entendeu sujeitar quer administrativa, quer judicialmente, considerando, pois, suficiente o conhecimento 
de que dispunha sobre os mesmos e que agora afirma não possuir.

V. Da petição inicial junta aos presentes autos, assume o Recorrente, que desde a data que reque-
reu o averbamento do processo de licenciamento em seu nome /04/11/1992) deferido em 27/11/1992, 
tinha conhecimento da liquidação impugnada. E, tanto a conhecia, que requereu o seu pagamento a 
prestações, em 30 -11 -1992 (três dias após o deferimento do averbamento em seu nome).
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VI. Dos factos provados e levados aos autos pelo próprio Recorrente, resulta evidente, que este 
teve conhecimento dos despachos e da liquidação do acto que afirma não ter tido conhecimento e, tanto 
assim é, que, reitera -se, requereu o pagamento a prestações da liquidação impugnada e procedeu ao 
pagamento da mesma, facto que não contesta.

VII. Não poderá, pois, aceitar -se, a interpretação que o recorrente defende nestes autos, tendente 
a considerar a impugnação dedutível a todo o tempo, desde que ocorra uma pretensa (qualquer) de-
ficiência da sua notificação.

VIII. Sempre caberia, pois, ao Recorrente, a prova do desconhecimento dos elementos neces-
sários à impugnabilidade do acto, a qual, como se viu, inviabilizou no momento em que, aquando 
da impugnação do mesmo (quer graciosa, quer judicialmente), demonstrou e declarou deter pleno 
conhecimento daqueles.

IX. A falta de notificação não afecta o acto a que respeita sendo posterior e exterior ao mesmo. 
Ora, a ineficácia do acto de liquidação não implicaria, nunca, qualquer especialidade no prazo de 
impugnação judicial, tal como pretende o Recorrente.

X. Caso a Impugnante, ora recorrente, tivesse considerado a notificação inexistente, imperfeita 
ou incompleta, sempre poderia ter recorrido ao mecanismo do art. 36.º do CPPT (anteriormente, 22.º 
do CPT), por via dele solicitando os elementos alegadamente em falta, como bem o afirma a douta 
Sentença recorrida.

XI. Considerando os factos provados nos presentes autos, resulta inequívoca, a manifesta extem-
poraneidade da impugnação judicial, haja em vista a disciplina jurídica então impressa no artigo 123.º 
do CPT, tal como bem decidiu a douta Sentença Recorrida.

XII. Com efeito o Recorrente deduziu reclamação graciosa contra o acto impugnado em 16 -02 -1993, 
tendo sido notificado do seu indeferimento em 22/4/1993, ora atendendo ao disposto no n.º 2 do ar-
tigo 123.º do CPT, dispunha do prazo de 8 dias para deduzir impugnação judicial, que contudo, só 
interpôs em 07/03/1994. A mesma consequência jurídica, caducidade do direito de acção, resulta, 
também da aplicação da alínea a) do n.º 1 do artigo 123.º, mostrando -se efectuado o pagamento em 
11/02/1993, o prazo de noventa dias, há muito se encontrava ultrapassado aquando da dedução da 
impugnação judicial em 07/03/1994.

XIII. No ordenamento jurídico -administrativo português, o regime regra de invalidade dos actos 
é a mera anulabilidade, por razões de segurança jurídica, a qual assegura que, padecendo um acto de 
vício que implique a sua anulabilidade, decorrido determinado hiato temporal sem que a sua validade 
seja atacada, tal acto se converta em definitivo, tornando -se assim válido.

XIV. Com efeito, só são nulos os actos administrativos para os quais a lei expressamente comine 
tal forma de invalidade, designadamente aqueles a que falte algum dos seus elementos essenciais, ou 
que forem ofensivos do conteúdo essencial de direitos, liberdades ou garantias.

XV. Os actos de liquidação praticados com fundamento em deliberações ilegais ou inconstitu-
cionais são meramente anuláveis.

XVI. Efectivamente, ainda que procedesse o vício que o Recorrente invoca, o que apenas se admite 
por mera cautela de raciocínio, a consequência do mesmo nunca seria a nulidade, como defende, mas 
a mera anulabilidade, tal como decidido e bem pelo Tribunal “a quo”.

XVII. Neste sentido tem sido unânime a Jurisprudência do STA, louvando -se a Recorrida, entre 
outros, seguintes Acórdãos deste Tribunal Superior: Acórdão de 10 de Janeiro de 2007, proferido no 
Proc. n.º 459/06; Acórdão de 29 de Novembro de 2006, proferido no Proc. n.º 479/06; Acórdão de 23 
de Novembro de 2005, proferido no Proc. n.º 612/05; Acórdão de 22 de Junho de 2005, proferido no 
Proc. n.º 1259/04; Acórdão de 12 de Janeiro de 2005, proferido no Proc. n.º 19/04; Acórdão de 15 de 
dezembro de 2004, proferido no Proc. n.º 1920/03.

XVIII. É precisamente esta a situação dos autos, face à qual permite -se a Recorrida concluir 
que a Jurisprudência maioritária daquele douto Tribunal, quanto à questão do prazo de propositura 
de Impugnação Judicial de actos de liquidação, com fundamento na inconstitucionalidade da delibe-
ração na qual aquele acto colheu os seus fundamentos de direito, é a de que a mesma, por se fundar 
em alegado vício de anulabilidade, deverá ser intentada dentro dos prazos previstos na lei, e não a 
todo o tempo.

XIX. Uma vez decorrido o mencionado prazo de instauração de Impugnação Judicial e con-
sequentemente de apreciação da sua legalidade, tais actos tornam -se definitivos e, eventualmente, 
convalidam -se na ordem jurídica.

XX. Bem decidiu, assim, o Tribunal “a quo” na douta sentença proferida em 22 de Outubro de 
2012 que deve manter -se em vigor na ordem jurídica, estando isenta de qualquer reparo.

Nestes termos se conclui, invocando o Douto suprimento de V. Exªs, pela manutenção da douta 
Sentença recorrida, para que assim se faça a já costumada JUSTIÇA.

3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal emitiu o parecer 
de fls. 385 e 386 dos autos, concluindo no sentido do não provimento do recurso.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
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 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber a sentença recorrida cometeu erro de julgamento ao julgar verificada a excepção de 

caducidade do direito de acção em razão da intempestividade da impugnação deduzida contra o “encargo 
de compensação por aumento de área” que lhe foi liquidado pela Câmara Municipal de Lisboa.

5 – Matéria de facto
Na sentença do tribunal Tributário de Lisboa objecto do presente recurso encontram -se fixados 

os seguintes factos:
1. A “B…………………. SA, anterior proprietária do imóvel sito na Av. ……………….., n.º …… a 

….., requereu à CML, através do processo n.º 4716/OB/90, a aprovação de um projecto e o licencia-
mento de uma construção que pretendia implementar naquele local (cf. Processo Administrativo não 
numerado, de ora em diante designado de PA, n.º 4716/OB/CML).

2. Em 11/4/91 foi proferido pelo Presidente da CML despacho de aprovação do processo de 
licenciamento da obra identificado no ponto anterior, sob condição de pagamento de encargos de urba-
nização, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido (cf. despacho no PA n.º 4716/OB).

3. Em 28/9/1992 foi proferido o despacho pelo vereador do Pelouro das Finanças que fixou o 
encargo de compensação por aumento de área, no valor de PTE 90.629.500$00 (EUR 452058.05) 
exarado na informação n.º 1164/D/92, cujo conteúdo aqui se dá por integralmente reproduzido (cf. 
despacho no PA n.º 4716/OB e cópia a fls. 15 dos autos).

4. Em 27/11/1992, foi deferido o pedido formulado pela ora impugnante de averbamento em seu 
nome de toda a documentação e licenças relativas ao processo de licenciamento descrito em 1, em 
virtude da aquisição do direito de propriedade em 28/1/1992 (cf. fls. 1 a 3 do PA n.º 3401 da CML).

5. Em 30/11/1992 a impugnante requereu ao Presidente da CML, a concessão de autorização 
para o pagamento em seis prestações mensais da compensação identificada em 3 (cf. Proc. n.º 23999 
do PA).

6. Em 16/02/1993, a ora impugnante requereu ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 
a revogação do Despacho que condicionou a emissão da licença de construção requerida no Proc. 
n.º 4716/OB/90, ao pagamento de uma compensação no valor de PTE 90.629.500$00 (EUR 452058.05) 
cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido (cf. requerimento no PA n.º 34.01)

7. Em 6/4/1993, foi proferido pelo Presidente da CML despacho de indeferimento do requeri-
mento descrito no ponto anterior, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido (cf. despacho 
no PA n.º 34.01)

8. Em 22/4/1993 a impugnante recepcionou a comunicação do despacho identificado no ponto 
anterior, enviada via postal registado (cf. aviso de recepção no P.A. n.º 3401).

9. Em 11/2/1993 a impugnante efectuou o pagamento da primeira prestação do valor liquidado 
e descrito em 3 (cf. comprovativo a fls. 12 dos autos).

10. Em 13/4/1993, a ora impugnante deduziu recurso contencioso de anulação do despacho 
proferido pelo Presidente da Câmara, identificado em 2, e do despacho proferido pelo Vereador do 
Pelouro das finanças descrito em 3, no TAC de Lisboa (cf. PA não numerado).

11. No âmbito do processo referido no ponto anterior e por Acórdão do STA de 3/11/1994, Proc. 
n.º 34.575, confirmado pelo Pleno da Secção em 1.12.1996, foi declarada a incompetência em razão 
da matéria para conhecer do recurso referido no ponto anterior (cf. PA não numerado).

12. Em 7/3/1994 a presente impugnação deu entrada na Divisão de Contencioso e Estudos Fiscais 
da Câmara Municipal de Lisboa (cf. carimbo aposto a fls. 2 dos autos).

6 – Apreciando
6.1 Da excepção de caducidade do direito de acção
A sentença recorrida, a fls. 284 a 292 dos autos, julgou verificada a excepção de caducidade do 

direito de impugnação, absolvendo a Câmara Municipal de Lisboa do pedido, por ter entendido que a 
impugnação foi intentada para além do prazo substantivo de 90 dias referido no artigo 102.º do CPT 
(actual artigo 123.º do CPPT), não sendo o acto impugnável a todo o tempo, porque os vícios que 
a impugnante lhe assaca não geram nulidade, mas anulabilidade do acto  - cfr. sentença recorrida, a 
fls. 292 dos autos.

Discorda do decidido a recorrente, pugnando pela tempestividade da impugnação, porquanto 
– alega – se verificaria a falta absoluta de notificação do acto impugnado (conclusões 1.ª a 7.ª das suas 
alegações de recurso) e a nulidade deste, por violação do disposto no art. 1.º/4 da Lei 1/87, porque 
actos consequentes de actos nulos, por falta de atribuições, de elementos essenciais e por ofensa do 
conteúdo essencial de direitos fundamentais, bem como em razão da inconstitucionalidade das normas 
constantes do despacho 166/P/84, na qual se fundamentou a exigência da compensação por aumento 
de área (conclusões 8.ª a 12.º das alegações de recurso).

A recorrida defende a manutenção do decidido, bem como o Excelentíssimo Procurador -Geral 
Adjunto no seu parecer junto aos autos.

Vejamos, pois.
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A impugnação que está na origem dos presentes autos foi deduzida em 7/3/1994 – cfr. o n.º 12 
do probatório fixado – tendo por objecto “encargo de compensação por aumento de área” liquidado e 
cobrado pela câmara Municipal de Lisboa.

Ao tempo em que a impugnação foi deduzida vigorava a Lei das Finanças Locais 1/87, de 6 de 
Janeiro, cujo artigo 22.º (n.º 2) condicionava a impugnação da liquidação e cobrança de taxas, mais-
-valias e demais rendimentos gerados em relação fiscal a reclamação prévia necessária a deduzir perante 
os órgãos executivos das autarquias locais, com recurso para o tribunal tributário de 1.ª instância 
territorialmente competente.

No caso dos autos, tal reclamação foi deduzida (cfr. o n.º 6 do probatório) e expressamente inde-
ferida (cfr. o n.º 7 do probatório), tendo o despacho de indeferimento sido notificado à impugnante, por 
carta registada com aviso de recepção recebida em 22/4/1993 (cfr. o n.º 8 do probatório fixado).

Ao tempo, dispunha o n.º 2 do artigo 123.º do Código de Processo Tributário (CPT) que: «Em 
caso de indeferimento de reclamação graciosa, o prazo de impugnação será de oito dias após a noti-
ficação».

Ora, tendo a impugnação sido deduzida em 7/3/1994 (cfr. o n.º 12 do probatório fixado), é mani-
festo que há muito havia sido ultrapassado o prazo de que a ora recorrente dispunha para a impugnação 
do acto.

À mesma conclusão se chegaria se se considerasse aplicável ao prazo de impugnação do acto 
sindicado a alínea a) do n.º 1 do artigo 123.º do CPT, como fez a sentença recorrida.

É certo que o n.º 3 do artigo 123.º do CPT estabelecia que “O disposto neste artigo não prejudica 
outros prazos especiais fixados neste Código ou noutras leis tributárias”, podendo entender -se, por 
aplicação supletiva das disposições do Código de Procedimento Administrativo que, estando em causa 
actos nulos, estes seriam impugnáveis a todo o tempo.

Sucede, porém, que, como bem decidido, o acto de liquidação em causa, mesmo que padecesse 
dos vícios que lhe são imputados pelo impugnante, não seria impugnável a todo o tempo.

Sobre esta questão, que não é nova, houve no passado vivo debate jurisprudencial, no termo do 
qual se firmou uma corrente jurisprudencial uniforme, embora não pacífica (como se colhe nos vo-
tos de vencido lavrados nos Acórdãos do Plenário de 30 de Maio de 2001, proc. n.º 22.251 e de 7 de 
Abril de 2005, proc. n.º 1108/03), no sentido de que não são impugnáveis a todo o tempo os actos de 
liquidação como o que está em causa nos autos, antes têm de ser impugnados no prazo de impugnação 
dos actos anuláveis ou, nos casos em que haja instauração de execução fiscal, até ao termo do prazo 
de oposição.

Esta orientação jurisprudencial foi reafirmada em pelo menos três acórdãos do Pleno da Secção 
de Contencioso Tributário deste STA (Acórdãos de 22 de Junho de 2005, proc. n.º 1259/04, de 16 de 
Novembro de 2005, proc. n.º 019/04 e de 5 de Julho de 2007, proc. n.º 479/06), todos tomados por una-
nimidade, reassumida posteriormente em vários outros acórdãos da secção, entre os quais o Acórdãos 
de 10 de Janeiro de 2007, rec. n.º 459/06, e ainda muito recentemente reiterada em Acórdão do Pleno 
da Secção do passado dia 16 de Outubro, rec. n.º 412/13, também unânime, onde se consignou, entre 
o mais, ser nesse sentido a jurisprudência mais recentemente consolidada deste STA.

Nas suas alegações de recurso, sintetizadas nos termos supra reproduzidos, o recorrente nenhum 
argumento novo aporta à discussão que, por não ter sido antes considerado ou por se impor sobre todos 
os demais, conduza a contrariar a jurisprudência firmada no sentido da não impugnabilidade a todo o 
tempo dos actos de liquidação como os que estão em causa nos autos.

De facto, se parece um ilogismo jurídico que os actos consequentes de uma norma ou deliberação 
ferida pela lei com o vício da nulidade sejam meramente anuláveis, também o seria reconhecer que a 
“ilegalidade abstracta”, em sede de execução, teria de ser invocada no prazo de oposição à execução, 
mas a impugnação da respectiva liquidação poderia fazer -se “a todo o tempo”.

Perfilharemos, pois, a orientação jurisprudencial no sentido de que está sujeita a prazo a impugnação 
de acto de liquidação de “compensação por aumento de área”, sendo, pois, extemporânea a impugnação 
deduzida pelo ora recorrente, como bem decidiu a sentença recorrida, que nenhuma censura merece, 
e pelos fundamentos constantes do Acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário deste STA 
de 22 de Junho de 2005, proc. n.º 1259/04, no qual se consignou o seguinte entendimento:

«(…) No domínio do contencioso tributário, a nulidade ou mesmo a inexistência de norma em 
que se baseie um acto de liquidação não implica a nulidade deste, gerando apenas uma situação de 
ilegalidade abstracta da liquidação, com o regime que resulta da alínea a) do n.º 1 do art. 286.º do CPT 
(aplicável ao caso).

Assim, a serem nulas as deliberações camarárias que prevêem o lançamento dos tributos liqui-
dados pelos actos impugnados, estes enfermarão de ilegalidade abstracta que poderia ser invocada até 
ao termo do prazo de oposição, se tivesse tido lugar a cobrança coerciva. Tendo havido pagamento 
voluntário, a impugnação dos actos referidos apenas poderia ter lugar de acordo com o regime legal 
de impugnação de actos anuláveis. E o mesmo se diga, mutatis mutandis, em relação a acto que 
aplique norma inconstitucional, salvo se ofenderem o conteúdo essencial de um direito fundamental 
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 - alínea d) do n.º 2 do art. 133.º do CPA  - o que não é o caso do princípio da legalidade ou do direito 
à propriedade privada que não é absoluto ou ilimitado, como o TC vem acentuando. As imposições 
tributárias não podem ser vistas como restrições ao direito de propriedade mas antes como limites 
implícitos deste direito, mesmo que se considere o direito de propriedade um direito análogo aos direi-
tos, liberdades e garantias. Cfr. os Acs. do STA de 30/05/2001 rec. 22.251 (Plenário) e de 29/06/2005 
rec. 117/05, 22/06/2005 rec. 1259/04 (Pleno), 25/05/2004 rec. 208/04, 25/05/2004 rec. 1708/03, 
12/01/2005 rec. 19/04, 28/01/2004 rec. 1709/03, 14/01/2004 rec. 1678/03, 15/12/2004 rec. 1920/03; 
do TC n.º 67/91 in BMJ 406 -190 e o Parecer da Procuradoria Geral da República de 30/06/2005, in 
DR, II Série, de 26/09/2005» (fim de citação).

Improcedem, deste modo, as alegações do recorrente, estando o seu recurso votado ao insu-
cesso.

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

Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, confirmando, com a presente 
fundamentação, a sentença recorrida.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 23 de Outubro de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Valente Torrão — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 23 de Outubro de 2013.

Assunto:

Impostos sobre as sucessões e doações. Prescrição. Decreto -Lei n.º 472/99, de 13 de 
novembro. artº 48º, n.º 1 da LGT.

Sumário:

 I —  De acordo com o artº 48º, n.º 1 da LGT “As dívidas tributárias prescrevem, salvo o 
disposto em lei especial, no prazo de oito anos contados, nos impostos periódicos, 
a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário …”

 II —  O imposto de sisa e sobre as sucessões e doações sempre teve norma especial 
em matéria de prazo de prescrição (artº 180º do respetivo Código) – 20 anos no 
âmbito do CPCI, 10 anos no âmbito do CPT e 8 anos a partir da redação dada ao 
citado artº 180º do CIMSISSD pelo DL n.º 472/99, de 13 de novembro), não lhe 
sendo, por isso, aplicável o prazo de 8 anos consagrado na LGT desde a entrada 
em vigor desta, mas apenas a partir da entrada em vigor da nova redação dada 
ao artº 180º citado.

 III —  Deste modo, se for caso de aplicação do disposto no artº 297º, n.º 1 do Código 
Civil, a aplicação do novo prazo consagrado pelo artº 180º do CIMSISSD na 
redação dada pelo DL n.º 472/99, de 13 de novembro, só começa a contar -se a 
partir da entrada em vigor deste diploma  - 18.11.1999.

Processo n.º 602/13 -30.
Recorrente: A………….
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. A…………, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de 
Beja que julgou improcedente a oposição por si deduzida conta a execução contra si instaurada para 
cobrança de imposto sobre as sucessões e doações por óbito de B…………, no montante de 43.912,06 
euros, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

a) No seguimento da Lei n.º 41/98 de 4 de agosto, em que a Assembleia da República, no uso 
dos seus poderes constitucionais autorizava o Governo a publicar uma lei geral tributária contendo as 
grandes linhas estruturantes do direito fiscal português, foi aprovada pelo Decreto -Lei n.º 398/98 de 
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17 de dezembro, uma lei geral de caráter uniformizador, a Lei Geral Tributária (LGT), que entrou em 
vigor no dia 1 de janeiro de 1999.

b) O artº 2º do novo Decreto -Lei revogou expressamente o artº 34º CPT, que previa até então, 
por remissão do artº. 180º, n.º 1 CIMSISSD, o prazo prescricional de dez anos para o direito a cobrar 
Imposto Sobre as Sucessões e Doações.

c) Por efeito dessa revogação expressa, passou, a partir de 1 de janeiro de 1999, a ser aplicável a 
norma do artº. 48º. nº. 1 LGT, que prevê um prazo prescricional de oito anos.

d) Prazo esse que, no caso do Imposto Sobre as Sucessões e Doações e de acordo com a mesma 
norma, iniciará o seu decurso na data em que o facto tributário ocorrer.

e) B…………, pai da ora oponente, faleceu no dia 22 de maio de 1999, verificando -se nesse mo-
mento, cumulativamente, os pressupostos de incidência real e de incidência pessoal do Imposto Sobre 
Sucessões e Doações e ficando a administração fiscal investida no poder/dever de liquidar e cobrar o 
tributo dentro dos prazos legais definidos pela legislação em vigor.

f) A administração fiscal não colheu, nem tentou colher o tributo daí decorrente nos oito anos 
que a lei lhe concede.

g) Completado o prazo prescricional tem a oponente a faculdade de recusar o cumprimento da 
obrigação e ainda a de se opor ao exercício do direito prescrito.

h) Por todos, diz -nos o acórdão do T.C.A., Pº n.º 01242/03 de 09/03/04, in Bases Jurídico Docu-
mentais http://www.dgsi.pt: “a lei reguladora do regime de prescrição das obrigações tributárias é o 
que vigorar à data em que tiver ocorrido o facto tributário”.

i) E essa lei é sem dúvida a LGT.
j) O artº 48º LGT ressalva os prazos fixados em lei especial e o CIMSISSD é -o em relação ao 

CPT.
k) O CIMSISSD não fixa ele próprio o prazo prescricional e de caducidade, antes remete para 

fora do seu próprio texto, por remissão para o artº 34º CPT.
l) Estando este dispositivo expressamente revogado pela LGT, não pode pois essa remissão 

continuar a operar tal qual, tendo forçosamente de passar a operar em relação à norma que na nova 
codificação a substitui.

m) O Decreto -Lei n.º 472/99 de 8 de novembro não condiciona a validade e a aplicabilidade plena 
das normas da LGT, que aliás vigoraram sem condição ou reserva desde o dia 1 de janeiro de 1999.

n) É o próprio legislador, quem no preâmbulo deste último diploma assim o confirma, reconhe-
cendo a prevalência, a partir de 1 de janeiro de 1999, das soluções da LGT sobre todas as normas em 
sentido contrário dispersas pela legislação tributária.

o) Preconizando mesmo a revogação tácita por incompatibilidade das normas que entrem em 
conflito com as da nova lei geral.

p) Quanto às normas expressamente revogadas, como foi o caso do artº. 34º. CPT nem é legítimo 
colocar quaisquer reservas quanto à prevalência ab initio das normas trazidas pela LGT.

q) Esse conjunto de normas foi revogado, quer expressa, quer tacitamente pelo Decreto -Lei 
n.º 398/98 de 17 de dezembro e pelo próprio corpo da LGT, não pelo Decreto -Lei n.º 472/99 de 8 de 
novembro.

r) “A adaptação dos vários códigos e leis tributárias à LGT não é nem poderia ser, por isso mesmo, 
uma condição de eficácia ou aplicabilidade das suas normas”.

s) Situação contrária colidiria com o princípio da legalidade previsto no artº. 226º, n.º 2 CRP.
t) Assim como, com o princípio da precedência de lei.
u) Fazendo da LGT um diploma legal perfeitamente inútil, porquanto desprovido de aplicabilidade 

prática desde o início da sua vigência e criando em alguns casos, como no da revogação expressa do 
artº 34 CPT, um vazio legal.

v) Indo ao encontro do que atrás se concluiu quanto à questão da prescrição do direito a cobrar o 
tributo, não poderá a previsão do artº 92º. CIMSISSD prevalecer sobre as normas de sentido contrário 
da LGT.

w) Nem teria sentido que o prazo de caducidade do exercício do direito a liquidar o tributo fosse 
superior em dois anos ao prazo de prescrição do exercício do direito a cobrá -lo, momento a partir do 
qual o cumprimento da obrigação deixa de ser exigível.

x) O Decreto -Lei nº. 472/99 de 8 de novembro limita -se a arrumar nos devidos lugares, as normas 
que a LGT trouxe ao sistema fiscal, constituindo -se como um diploma interpretativo e reunificador e 
não como um diploma inovador, papel que coube à LGT.

y) O prazo de prescrição do direito a cobrar o tributo completou -se em 22 de maio de 2007 e 
como tal, a prescrição deveria ser conhecida ex oficio pela administração fiscal e em consequência ser 
determinada a anulação total e incondicional do ato tributário em causa.

z) Devendo por esse facto ter procedido perante o Tribunal a quo, a oposição da ora recorrente, 
em prejuízo da posição da Fazenda Pública que mereceu acolhimento na douta sentença, que deverá 
inequivocamente ser revogada,
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Só assim se cumprindo os fins da tributação, o princípio da legalidade e os demais princípios 
legais aplicáveis e se fazendo a tão costumada JUSTIÇA.

II. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 135/137 no qual defende a improcedência do recurso, 
uma vez que não ocorreu a prescrição da dívida exequenda.

III. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
IV. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A) Em 1999.07.19, no Serviço de Finanças de Santiago do Cacém, foi instaurado o processo de 

imposto sucessório n.º 13.168, por óbito de B…………, ocorrido em 1999.05.22 (cfr. fls. 12 a 13 do 
PA junto);

B) Por ofício datado de 2007.06.04, A…………, foi notificada da liquidação do imposto sobre 
as sucessões e doações no montante total de € 43.912,06, com prazo de pagamento de pronto ou da 
primeira prestação, no mês seguinte ao termo do prazo de oito dias para requerer de pronto ou em maior 
número de prestações semestrais (cfr. fls. 13 dos autos);

C) A contribuinte foi notificada desta liquidação em 2007.06.07 (cfr. artigo 190 da pi);
D) Em 2007.08.02, no Serviço de Finanças de Santiago do Cacém, deu entrada reclamação da 

Oponente, constante de fls. 3 a 7 do processo administrativo (PA) junto, que aqui se dá por integral-
mente reproduzida, com fundamento em a notificação ter sido efetuada depois de decorrido o prazo de 
caducidade de notificação do tributo e em ter ocorrido a prescrição do imposto.

E) A reclamação foi indeferida, por despacho do Chefe de Finanças de 2007.10.15, notificado por 
carta registada com aviso de receção assinado em 2007.10.23 (cfr. fls. 18 a 18 - v, e 20 do PA);

F) Em 2007.09.06, no Serviço de Finanças de Santiago do Cacém, foi autuado o processo de 
execução fiscal (PEF) n.º 2216200701023012, contra A………… (cfr. fls. 15 dos autos);

G) Tem por base (cfr. fls. 16 dos autos);
a. Certidão de dívida n.º 300/07, emitida em 2007.09.03, que atesta que C…………, residente 

no …………, n.º ………, ………, em Lisboa, é devedora de € 43 912,06, proveniente dos conheci-
mentos [nº 18, no montante de € 34 883,71, n.º 19, no montante de € 1.805,67, n.º 20, no montante de 
€ 1.805,67, n.º 14, no montante de € 1 805,67, n.º 21, no montante de € 1 805,67, n.º 22, no montante 
de € 1 805,67 e n.º 23, no montante de € 1 805,67], do ano de 2007, de imposto sobre as sucessões e 
doações, calculado sobre o [montante] de € 256 770,61, que recebeu por transmissão de B…………, 
residente que foi em …………, ocorrida em 1999.05.22, como consta do processo n.º 13 168 e cujo 
prazo de pagamento da primeira prestação decorreu no mês de julho de 2007; mais atesta que são de-
vidos juros de mora contados a partir de 2007.08.01;

H) Por carta registada com aviso de receção assinado em 2007.09.17, foi enviado à Oponente 
ofício normalizado de Execuções Fiscais  - Citação (cfr. fls. 17 e 18 dos autos);

I) Em 2007.10.12, no Serviço de Finanças de Santiago do Cacém, deu entrada a presente oposição 
(cfr. carimbo aposto a fls. 5 dos autos);

V. A única questão a apreciar no presente recurso é a de saber se, à data da citação da recorrente, 
a dívida exequenda já se encontrava ou não prescrita.

A decisão recorrida entendeu que a dívida não se encontrava prescrita por não ter ainda decorrido 
o respetivo prazo legal, pronunciando -se o MºPº no mesmo sentido.

A recorrente, por sua vez, defende que ocorreu a prescrição uma vez que, contado o prazo de 
oito anos previsto no artº 48º da LGT desde a ocorrência do fato tributário  - 22.05.1999  - o prazo de 
prescrição se completou em 22.05.07, quando a citação da ocorrente ocorreu já em 17.09.2007. Refere 
ainda a recorrente que o DL n.º 472/99 irreleva para o caso, uma vez que a LGT prevalece sobre todas 
as normas em contrário desde o início da sua vigência, pelo que o prazo de oito anos não pode come-
çar a ser contado a partir da entrada em vigor do citado Decreto -Lei, mas sim da verificação do fato 
tributário, conforme estipulado no n.º 1 do artº 48º da LGT.

Vejamos então se a tese da recorrente colhe apoio legal.
VI. A LGT, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, que entrou em vigor em 

01.01.1999 (v. o artº 6º daquele Decreto -Lei) veio estabelecer no seu artº 48º, n.º 1 que “As dívidas 
tributárias prescrevem, salvo o disposto em lei especial, no prazo de oito anos contados, nos impostos 
periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário e, nos impostos de obrigação 
única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu,…”

Na data da entrada em vigor da LGT, em matéria de imposto sobre sucessões e doações, estabele-
ciam, respetivamente os artºs 92º e 180º do CIMSISSD, na redação dada pelo Decreto Lei n.º 119/94, 
de 7 de maio:

“Só poderá ser liquidado imposto municipal sobre sisa ou imposto sobre as sucessões e doações 
nos dez anos seguintes à transmissão ou à data em que a isenção ficou sem efeito”.

“O Imposto municipal de sisa e o imposto sobre as sucessões e doações prescrevem nos termos 
do artº 34º do Código de Processo Tributário”.
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Esta norma, por sua vez, determinava que a prescrição ocorria no prazo de 10 anos contados da 
ocorrência do fato tributário (para o caso que agora nos interessa).

Temos então que a norma que estabelecia o prazo de prescrição do imposto de sisa foi sempre 
especial e remetia para norma de outro diploma.

Assim, por remissão do acima citado 180º, o prazo era de 20 anos na vigência do artº 27º do CPCI, 
passou a 10 anos por remissão para o CPT e, posteriormente, a 8 anos por remissão para a LGT.

Tendo o fato tributário ocorrido em 22.05.1999 com o óbito de B…………, nessa data vigorava 
o prazo de 10 anos, uma vez que, sendo prazo especial, apesar da remissão para o artº 34º do CPT que 
foi revogado, não pode considerar -se aplicável a LGT, pois esta ressalva os prazos especiais. Assim, e 
bem, a sentença recorrida considerou que seria de aplicar o prazo de dez anos.

Porém, dado que o DL n.º 472/99, de 13 de novembro veio encurtar para oito anos o prazo de 
prescrição  - equiparando tal prazo ao da LGT – ocorreu aqui a situação prevista no artº 297º, n.º 1 do 
Código Civil que estabelece que “A lei que estabelecer, para qualquer efeito, um prazo mais curto do 
que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso, mas o prazo 
só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, falte menos 
tempo para o prazo se completar”.

Estamos então perante sucessão de leis no tempo, pelo que há que apurar qual a lei aplicável em 
matéria de prescrição: se a redação anterior ao DL 472/99 ou a estabelecida por este diploma.

Ora, contando o prazo previsto de acordo com a lei antiga a prescrição consumar -se -ia em 
01.01.2010 (dez anos contados desde o início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto 
tributário).

Todavia, é preciso não esquecer as causas de interrupção da prescrição previstas na lei (artº 34º, 
n.º 2 do CPT  - a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e a instauração da execução) que 
inutilizam todo o tempo anteriormente ocorrido.

Assim, e desde logo, a instauração da reclamação em 02.08.2007 (facto da D) do probatório supra) 
interrompeu a prescrição, passando esta a contar -se novamente a partir dessa data

Deste modo, quando ocorreu a citação da recorrente em 17.09.2007, havia decorrido apenas um 
mês e meio do novo prazo de prescrição.

Aplicando o prazo de oito anos da lei nova, dúvidas não restam de que este prazo tem de ser 
contado a partir de 18.11.1999  - data da entrada em vigor do DL n.º 472/99  - por força do n.º 1 do 
artº 297º do Código Civil, não tendo apoio legal a tese da recorrente de ver contado tal prazo a partir 
da entrada em vigor da LGT.

De todo o modo, também o prazo de prescrição não se completou porque a citação da recorrente, 
ocorrida em 17.09.2007 (v. fato da alínea H) do probatório), interrompeu a prescrição (v. artº 49º, n.º 1 
da LGT). Aliás, a interrupção também havia já até ocorrido anteriormente com a reclamação deduzida 
em 02.08.2007 (V. facto da D) do probatório e artº 49º, n.º 2 da LGT).

Temos então que, quer o prazo de prescrição fosse de dez, quer de oito anos, a prescrição da dívida 
não ocorreu ainda dada a ocorrência em 2007 de causa interruptiva da prescrição, o que determinou a 
contagem de novo prazo.

Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações e, em consequência, o recurso.
VII. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão 

recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 23 de outubro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Dulce Neto. 

 Acórdão de 23 de Outubro de 2013.

Assunto:

Revista excecional. Pressupostos.

Sumário:

 I — O recurso de revista excecional previsto no artº 150º do CPTA só é admissível se 
for claramente necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estivermos 
perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de 
importância fundamental.
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 II — Não se justifica, à luz da apontada disposição legal, a admissão de revista para 
reapreciar a questão de saber se, no caso de um agregado familiar, a verificação 
dos pressupostos quantitativos de aplicação da norma do artigo 87.º, alínea f), 
da LGT, se afere relativamente a cada um dos sujeitos passivos que o componha 
(como desde o início foi alegado pelos recorrentes), ou se, pelo contrário, se afere 
relativamente ao agregado familiar no seu conjunto (como resulta das decisões 
proferidas nos autos, nos termos atrás referidos).

Processo n.º 638/13 -30.
Recorrente: A………… e Outro.
Recorrido: Director Geral dos Impostos.
Relator: Exmº. Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – A………… e B…………, com os demais sinais nos autos, vêm, ao abrigo do disposto no 

artº 150º do CPTA, recorrer do acórdão do TCA Norte proferido em 15/02/2013, que negou provimento 
ao recurso por eles interposto, da decisão do TAF do Porto que julgara improcedente o recurso apre-
sentado contra a decisão do Diretor de Finanças de Coimbra que fixou o seu rendimento coletável por 
métodos indiretos, para efeitos de IRS dos anos 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, apresentando para o 
efeito, alegações nas quais conclui:

A). Com o presente recurso de revista, pretende impugnar -se o entendimento segundo o qual, 
estando em causa um problema relativo à determinação [indireta] da matéria tributável e quando pe-
rante uma tributação conjunta do agregado familiar, se admita que a matéria tributável não carece de 
ser determinada, seja nos pressupostos, seja na sua quantificação, por referência individual a cada um 
dos sujeitos passivos que componha o agregado familiar, como assim se entendeu no acórdão recor-
rido, onde se refere que, no caso de tributação conjunta, os pressupostos de facto do imposto “terão de 
considerar -se preenchidos em relação a ambos os cônjuges e sem ser necessário estabelecer a titularidade 
do rendimento para efeitos de tributação”.

B). Tendo em conta esse entendimento, que se impugna, no presente recurso está em causa a 
questão de saber se, no caso de um agregado familiar, a verificação dos pressupostos quantitativos de 
aplicação da norma do artigo 87.º, alínea f), da LGT, se afere relativamente a cada um dos sujeitos 
passivos que o componha (como desde o início foi alegado pelos recorrentes), ou se, pelo contrário, 
se afere relativamente ao agregado familiar no seu conjunto (como resulta das decisões proferidas nos 
autos, nos termos atrás referidos).

C). Devem considerar -se preenchidos os pressupostos do recurso de revista, porquanto:
a) Para além da decisão casuística que venha a ser proferida em sede de revista, o facto é que a 

utilidade desta extravasa os limites do caso concreto e das partes envolvidas no litígio e representa 
uma orientação para a resolução de possíveis casos que, no futuro podem repetir -se, sendo, também 
por isso, a revista necessária para uma melhor aplicação do direito de modo a garantir a sua uniformi-
zação perante uma matéria que, como se verá, foi tratada pelas instâncias de forma pouco consistente 
e equívoca, não se olvidando que a matéria interliga institutos jurídico -tributários fundamentais, quais 
sejam o da tributação conjunta do rendimento da família e as consequências que daí se possam extrair 
em sede de avaliação indireta do rendimento, maxime ao nível da influência que a tributação conjunta 
possa em sede de determinação da matéria coletável.

b) Paralelamente, saber se a aplicação de um determinado regime legal que está dependente de 
uma ponderação quantitativa quanto aos rendimentos, pode, ou não, representar um agravamento da 
tributação por se considerarem os rendimentos do agregado familiar e não os rendimentos individuais 
de cada sujeito passivo, é matéria com manifesto interesse comunitário uma vez que contende com uma 
instituição central da tecido social e que abrange uma vastíssima panóplia de sujeitos.

c) Assim, o facto de se saber se, havendo tributação conjunta, torna -se desnecessário estabelecer 
a titularidade do rendimento para efeito de tributação daí se entendendo que a verificação dos pres-
supostos quantitativos estabelecidos na alínea f) do artigo 87.º, da LGT, não tem de ser efetuada por 
sujeito passivo, podendo sê -lo por agregado familiar, é, por excelência matéria “talhada” para este 
recurso excecional que o legislador estabeleceu como válvula de segurança do sistema jurídico para 
casos como o presente.

D). Ao tempo dos factos tributários de 2005 a 2008, inclusive, a alínea f) do art.º 87.º da LGT, 
aditada pela Lei n.º 55 - B/2004, de 30 de dezembro, dispunha do seguinte modo:

“Existência de uma divergência não justificada de, pelo menos, um terço entre os rendimentos 
declarados e o acréscimo de património ou o consumo evidenciados pelo sujeito passivo no mesmo 
período de tributação”;

E). Perante os termos verbais, a ratio e a teleologia do artº 18.º, n.º 3, da LGT, e 13.º, n.º 2, do 
CIRS, os sujeitos passivos do IRS, no caso de existir agregado familiar, são as pessoas a quem incumbe 
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a sua direção, e essas pessoas, no caso de agregado familiar constituído por cônjuges, são, atualmente, 
perante o disposto no art.º 1671.º, n.º 2, do Código Civil, marido e mulher;

F). Ao impor a tributação conjunta dos rendimentos do agregado familiar, o art.º 13º, n.º 2, do 
CIRS, ou qualquer outra norma do sistema, não prescreve qualquer confusão entre os rendimentos 
brutos das pessoas que constituem o agregado familiar ou a fusão de todos esses rendimentos brutos 
numa nova unidade orgânico -tríbutária em relação à qual todos os efeitos fiscais passem depois a ser 
estabelecidos imediatamente, mas continua, antes, a manter -se a autonomia dos rendimentos de cada 
uma das pessoas do agregado familiar até à fase da englobamento, nomeadamente, para efeitos das 
deduções específicas sobre cada um desses rendimentos e seus diversos tipos, mesmo que estes sejam 
da categoria G;

G). Se o art.º 87.º, alínea f), da LGT fala de “acréscimo patrimonial evidenciado pelo sujeito 
passivo” e se os rendimentos, incluindo os advindos de incrementos patrimoniais, são imputados ao 
agregado familiar como rendimentos próprios de que os cônjuges sejam, pessoal ou conjuntamente, 
titulares apenas para englobamento e depois das deduções específicas, não tem a mínima justificação 
racional dar ao acréscimo patrimonial a que alude o artº 87.º, alínea f), da LGT um sentido diferente, 
imputando -o logo ao agregado familiar, sem primeiro o imputar coma rendimentos próprios a cada um 
dos membros da sociedade familiar;

H). As normas do artº 87.º, alínea f), e 89.º -A, n.º 5, da LGT não são normas definidoras da titula-
ridade de rendimentos fiscais ou normas de incidência tributária, mas sim normas de avaliação (indireta) 
da matéria tributável, sendo que esta se exprime em elementos positivos e negativos;

I). A interpretação do art.º 87.º, alínea f), da LGT, conforme com os valores constitucionais de 
não discriminação negativa da família, consagrados nos artºs 67.º. n.º 2, alínea f), e 104.º, n.º 1; da 
igualdade, prescrito no artº 13 (basta pensar na existência de rendimentos diferentes dentro do agregado 
e iguais fora do agregado familiar) e da limitação das em face da regra constante do artº 18.º, n.º 2, da 
CRP, de limitação das leis restritivas de direitos constitucionais, como são os da proteção da família, 
apenas ao necessário para salvaguardar outros direitos constitucionais, como é o direito do Estado a 
arrecadar as receitas fiscais necessárias para satisfazer as suas necessidades financeiras (art.º 103.º, 
n.º 1) — limitação essa prescrita no art.º 18.º, n.º 2  -, todos os preceitos da CRP, é aguda segundo a qual 
o apuramento das situações que cabem no preceito se deve fazer em relação a cada um dos cônjuges, 
no caso de agregado familiar;

J). O uso, pela LGT, de um instrumento jurídico -fiscal, como é o previsto no art.º 87.º, alínea f), 
e 89.º -A, n.º 5, que tenha por resultado, ter -se por verificados os pressupostos dessa norma e, em con-
sequência, poder -se imputar, direta e imediatamente, a cada um dos dois cônjuges, ou a quem tiver a 
direção conjunta do agregado familiar, o rendimento bruto indistinto apurado em relação ao agregado 
familiar, advindo de tais acréscimos patrimoniais não justificados, é, chocantemente, desproporcionado 
e ilegítimo constitucionalmente, em face da regra constante do art.º 18.º, n.º 2, da CRP, de limitação 
das leis restritivas de direitos constitucionais, como são os da proteção da família, ao necessário para 
salvaguardar outros direitos constitucionais, e da possibilidade de ambos os cônjuges poderem ser 
diretamente constituídos como arguidos do crime de burla p. e p. pelo art.º 103.º do RGIT;

K). A exigência constante do art.º 9.º do C. Civil, adquirida também para o direito fiscal, por mor 
da regra constante do art.º 11º da LGT, de que “não pode, porém, ser considerado pelo intérprete o 
pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda que 
imperfeitamente expresso”, tem de ser entendida, no domínio do direito definidor de tipos legais, como 
é o direito fiscal que se prende com os elementos essenciais dos impostos [art.º 103.º, nºs 2 e 3, e 165.º, 
n.º 1, alínea i), da CRP], como sendo aquele sentido que pode ser captado pelo cidadão medianamente 
diligente, sensato e avisado, e esse sentido do art.º 87.º, alínea f), da LGT não é o de que o apuramento 
das situações que cabem no preceito se faça em relação ao agregado familiar, mas em relação a cada 
um dos cônjuges;

R). A disposição do art.º 87.º, alínea f) da LGT, na versão que foi introduzida pela Lei n.º 94/2009, 
de 1 de setembro, não deve ser interpretada de forma diferente no tocante à questão analisada nas 
conclusões antecedentes

S). A norma do artigo 87.º, f), da LGT, quer na redação original, quer na versão introduzida pela 
Lei n.º 94/2009, interpretada no sentido de que a verificação dos pressupostos quantitativos nele es-
tabelecidos (para que possa haver lugar a tal forma de avaliação indireta) não tem de ser efetuada por 
sujeito passivo, podendo sê -lo por agregado familiar, é inconstitucional por violação do disposto nos 
artigos 13.º, 67.º. n.º 2, alínea f), e 104.º, n.º 1, da norma normarum.

II. Em contra alegações veio a recorrida Fazenda Publica concluir, da seguinte forma:
Iª). A Entidade Recorrida entende que inexiste a relevância jurídica ou social importância funda-

mental ou que recurso seja claramente necessário para uma melhor aplicação do direito, requisitos que 
a lei faz depender a admissibilidade do recurso de revista.
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IIª). A questão invocada pelos Recorrentes é, grosso modo, a seguinte:
Em casos de evasão fiscal  - porque é disso que se tratam as situações que preenchem o artigo 87.º, 

alínea f), da LGT  - os sujeitos passivos casados devem ser tratados, para efeitos de verificação dos 
pressupostos de avaliação indireta, como se fossem sujeitos passivos autónomos?

IIIª). Não reveste relevância social fundamental dar tutela à evasão fiscal, nem se vislumbra que 
interesse comunitário aí se pode descortinar.

IVª). O artigo 87.º, f), da LGT, vigora no nosso ordenamento jurídico já lá vão mais de 8 (oito) 
anos, sendo esta a primeira vez que a questão se suscita  - talvez também pela óbvia falta de sustentação 
 -, em centenas de processos desta natureza.

Vª). Razão pela qual dificilmente se antevê uma capacidade de expansão da controvérsia de modo 
a ultrapassar os limites da situação singular.

VIª). O mesmo se diga quanto à relevância jurídica fundamental, pois estamos perante uma questão 
que encontra pleno assentimento quer na letra quer no espírito da lei.

VIIª). Leia -se, para o efeito, o disposto no artigo 13.º, n.º 6, do CIRS:
«(...) as pessoas referidas nos números anteriores [as pessoas que integrem um agregado familiar] 

não podem fazer parte de mais do que um agregado familiar nem, integrando um agregado familiar, 
ser consideradas sujeitos passivos autónomos».

VIIIª). Nem esta questão suscitou qualquer dúvida ou diferendo, tendo o Tribunal Central Ad-
ministrativo Norte  - aduzindo fundamentação é certo face ao reforço argumentativo dos Recorrentes 
 - meramente confirmado o que já claro havia ficado na douta sentença do TAF do Porto.

IXª). Não se indicia sequer do presente recurso que complexidade é essa fora do vulgar que jus-
tifique a intervenção de uma terceira instância...

Xª). Permitir qualquer outra leitura, não só esvazia de conteúdo o disposto no artigo 87.º alínea f), 
como viola frontalmente o princípio da igualdade, na sua vertente do combate à fraude e evasão fiscal, 
que subjaz e norteia a tributação dos incrementos patrimoniais não justificados.

Caso se entenda admitir o presente recurso, dir -se -á ainda o seguinte,
XIª). Ainda que se aceitasse a tese dos Recorrentes, isto é que os mesmos deveriam ser considera-

dos como sujeitos passivos autónomos, apesar de casados, para efeitos de verificação dos pressupostos 
do artigo 87.º, alínea f), da LGT, ainda assim, nos anos de 2006, 2007 e 2008 estariam verificados os 
referidos pressupostos.

XIIª). Delimita -se pois assim, desde já, a questão aos anos de 2005 e 2009, pois que para os res-
tantes (2006, 2007 e 2008) ainda que se acolhesse a tese do Recorrentes, sempre teriam de se ter por 
verificados os pressupostos de aplicação do artigo 87.º, alínea f) da LGT.

XIIIª). Começando pelo óbvio, mas aparentemente olvidado pelos Recorrentes, ainda que se veri-
fiquem os pressupostos a tributação do artigo 87.º, n.º 1, alínea f), da LGT, esta só ocorre efetivamente, 
e por isso esta lide existe, se e somente se, os sujeitos passivos não justificarem a origem não tributável 
dos incrementos patrimoniais.

XIVª). Por outras palavras, a obrigação de imposto não nasce por mera verificação da existência 
de um incremento patrimonial.

XVª). Nasce porque não houve justificação desse mesmo incremento patrimonial.
XVIª). Nasce da evasão fiscal...
XVIIª). Entendem os Recorrentes, porque são casados, que tem direito a evadir -se da obrigação 

de imposto até €200.000,00.
XVIIIª). Não deixa pois de ser curiosa a interpretação fiscal da família que os Recorrentes adotam.
XIXª). Chamar neste âmbito à colação o princípio da igualdade merece apenas uma reação da 

maior repulsa e vergonha!
XXª). Então e a igualdade com quem não se exime às suas obrigações de cidadania?
XXIª). Não há, nem pode haver, proteção jurídica para a evasão fiscal!
XXIIª). Seguindo a tese interpretativa dos Recorrentes, apresente -se o seguinte exemplo:
No ano “n” duas pessoas unidas de facto  - “A” a “B”  - apresentam declarações de rendimentos 

separadas. No ano n+1 o senhor “A” vai receber umas verbas que não pretende declarar no seu IRS, 
no montante de €150.000,00, o que é que ele faz?

XXIIIª). Bem, seguindo a interpretação dos Recorrentes é fácil eximir -se à obrigação de imposto, 
basta apresentar uma declaração conjunta com a senhora “E”.

XXIVª). Mas continue -se neste exercício, vejamos a congruência do sistema fiscal.
XXVª). Defendem os Recorrentes que a verificação dos pressupostos de aplicação do artigo 87.º, 

n.º1, alínea f), da LGT, se deve realizar autonomamente para cada elemento do agregado familiar.
XXVIª). Vamos então uma vez mais indulgenciar a tese do Recorrente com um exemplo, “A” e 

“B”, casados, entregam declaração conjunta de IRS, sendo que foram detetados incrementos patrimo-
niais não justificados no valor de € 250.000,00 e o senhor “A” até vem ao procedimento declarar que 
esse rendimento foi obtido por si.
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XXVIIª). Bem, significará isso que só o senhor “A” é sujeito passivo do IRS, só este deverá 
suportar o respetivo imposto?

XXVIIIª). Claro que não, a responsabilidade de imposto é do senhor “A” e da senhora “B” na me-
dida em que constituem um agregado familiar, na medida em que constituem uma economia comum.

XXIXª). Disto mesmo, nos deu conta, o douto Acórdão do TCA Norte, Processo n.º 00470/05.
OBEERG, de 13 -11 -2008, onde se pode ler:

«No caso específico do IRS, julgamos ser, ainda, imprescindível, objetivando um amplo e pleno 
tratamento da questão em curso, atentar na especificidade decorrente do estatuído no art. 14.º nºs 2 e 
3 alínea a) CIRS (redação vigente nos anos de 1997, 1998 e 1999)

Com reprodução integral no, atual, art. 13.º nºs 2 e 3 alínea a) CIRS., no sentido de que “Existindo 
agregado familiar, o imposto é devido pelo conjunto dos rendimentos das pessoas que o constituem, 
considerando -se como sujeitos passivos aqueles a quem incumbe a sua direção” sendo que o agregado 
familiar é constituído, desde logo, pelos cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens e os 
seus dependentes.

Ou seja, no campo deste imposto sobre o rendimento, a disciplina substantiva do tributo estabelece 
um regime privativo, próprio, para a incidência pessoal do tributo, procedendo a uma identificação 
clara e precisa de quem reúne as condições para, ser sujeito passivo, ficar sujeito a IRS.

Consequentemente, no caso de cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens, os 
pressupostos do facto tributário devem ter -se por preenchidos em relação a ambos, sem que se torne 
necessário estabelecer a titularidade de cada parcela do rendimento englobado para efeitos de tributa-
ção, do que deriva serem ambos, solidariamente, responsáveis pelo cumprimento da dívida tributária, 
nos termos e para os efeitos do artº 21.º n.º 1 LGT».

XXXª). Então que sentido faria que para efeitos de verificação dos pressupostos de aplicação do 
artigo 87º, n.º 1, alínea f), da LGT, os cônjuges devessem ser tidos como sujeitos passivos autónomos, 
mas que quanto à obrigação de imposto daí resultante fossem responsáveis ambos?

XXXIª). É simples. Não faz sentido.
XXXIIª). Aliás a lei é clara, determina o artigo 13.º, nº. 6, do CIRS, que:
«(....)as pessoas referidas nos números anteriores não podem fazer parte de mais do que um 

agregado familiar nem, integrando um agregado familiar, ser consideradas sujeitos passivos autó-
nomos».

XXXIIIª) Alegam ainda os Recorrentes que “os rendimentos brutos fiscalmente relevantes são 
de quem os adquire. Se um cônjuge ganha 1.000 e outro apenas 100 euros, cada rendimento tem -se 
fiscalmente adquirido por quem o ganhou”  - p. 15 do recurso de revista

XXXIVª). Pois é, mas isso é precisamente para efeitos de controle declarativo da administração 
tributária.

XXXVª). Controlo declarativo esse que inexiste, por razões óbvias, nos incrementos patrimoniais 
não justificados.

XXXVIª). É perfeitamente inócuo, para efeitos de liquidação, que tenha sido o cônjuge “A” a 
ganhar os € 1000 e o cônjuge “B” a ganhar os 100 euros ou vice -versa...

XXXVIIª). Aliás, diga -se, seguir o entendimento propugnado pelos Recorrentes a prazo o artigo 87.º, 
n.º 1, alínea f), da LGT, de nada servirá como instrumento de combate à fraude e evasão fiscal.

XXXVIIIª). Se a imputação se deve efetuar como se de sujeitos passivos autónomos se tratassem, 
perante um incremento patrimonial não justificado o cônjuge “A” diria que o incremento era do cônjuge 
“B”, fazendo este o inverso...

XXXIXª). Apesar de ambos, como agregado familiar que são beneficiarem do referido incremento 
patrimonial...

XLª). Resumindo, os Recorrentes pretendem comparar o incomparável alegando que daí resulta 
uma violação do princípio da igualdade.

XLIª). Primeiro, não cremos que haja um qualquer direito à igualdade na evasão fiscal merecedor 
de tutela constitucional ou sequer legal.

XLIIª). Segundo, só existiria violação do princípio da igualdade se estivéssemos perante situações 
iguais, que não estamos, como bem explica quer o douto acórdão recorrido, quer a douta sentença do 
TAF do Porto.

XLIIIª). Por assim ser, e por todo o constante do douto Acórdão do Tribunal Central Administrativo 
Norte, não pode o mesmo merecer qualquer censura.

III. O Mº Pº emitiu o parecer que consta de fls.1400/1401 no qual sustenta que a sua intervenção 
circunscreve -se “…à apreciação do mérito do recurso…” sendo “…posterior à apreciação preliminar 
sumária sobre a verificação dos pressupostos para conhecimento do recurso, por formação constituída 
pelo Juízes mais antigos da secção (artº 146º, n.º 1 e 150º, n.º 5 do CPTA).

IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
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V. Com interesse para a decisão foram dadas como provados no acórdão recorrido os seguintes 
factos:

1º). Em 22/07/2010, foi elaborada informação pela Direção de Finanças de Aveiro, na qual se 
solicitou à Direção de Finanças de Coimbra autorização para elaboração de atos de inspeção aos Im-
pugnantes; (fls. 322 a 336 dos autos).

2º). A informação foi determinada em consequência das ações inspetivas às empresas “C…, S.A.” 
NIF...., e “D….., S.A.” NIF....“que culminaram na abertura de Processo de Inquérito, n.º 93/08.2IDAVR 
(fls. 322 a 336 dos autos);

3º). Em 30/03/2009, no âmbito do referido Processo de Inquérito procedeu -se ao Mandado de busca 
e apreensão, quer nas referidas empresas, quer na residência dos recorrentes, tendo sido apreendidos 
na residência destes, entre outros, documentos bancários de contas particulares, dólares e dinheiro. 
(fls. 322 a 336 dos autos);

4º). Os recorrentes eram à data dos atos administradores comuns às três empresas: C…., S.A. e 
D……, S.A.”e E…..,S.A. (fls. 322 a 336 dos autos);

5ª). Em 18/03/2011, os Serviços de Inspeção Tributária da Direção Distrital de Finanças de Aveiro 
elaboraram o projeto de relatório de inspeção tributária de que se junta cópia certificada de fls. 43 a 
57 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, e de onde, além do mais, consta o 
seguinte:

«DESCRIÇÃO SUCINTA DAS CONCLUSÕES DA AÇÃO DE INSPEÇÃO
Em sede de Imposto S/ Rendimento Pessoas Singulares ……€1.761.890,76
Em sede de Imposto S/ Rendimento Pessoas Singulares…… €1.761.890,76
Exercício de 2005…………………………………….. 106.328,28€
(…)
IV.6
Ora no caso em apreço verificamos que, se por um lado:
O valor correspondente aos depósitos efetuados, que integram os saldos das contas bancárias, cujos 

titulares são o casal (B… e A...), ascendem o €193.880,60 (2005); €501.086,60(2006); €963.320,00(2007); 
€359.872,26 (2008) e €93.561,94 (2009).

Os montantes apreendidos na residência dos sujeitos passivos em 2009, ascendem a € 257.755,96. 
Por outro lado:

Os rendimentos declarados pelo sujeito passivo e cônjuge, cingiram -se às importâncias de € 
87.552,32 (2005), €90.510,43 (2006), €93.034,04 (2007), €93.673,64 (2008) e €242.876 não compor-
tam, em cada ano, o referido acréscimo patrimonial.

Questionados os sujeitos passivos, nos termos do disposto no n.º3 do artigo 89.ºA -da LGT, sobre 
a origem daqueles rendimentos, não foi prestado, até à data, qualquer esclarecimento e/ou justifica-
ção, pelo que os valores em causa, passam a constituir rendimentos auferidos pelos sujeitos passivos, 
integrando o seu património.

Assim, face a divergências não justificadas quando comparadas com os rendimentos declarados 
estão reunidos os pressupostos para o recurso à avaliação indireta, previstos na alíneas f) do artigo 87.
º da LGT, a fim destes Serviços determinarem o rendimento tributável do sujeito passivo em apreço 
para os anos de 2005 a 2009, conforme se apura no capítulo seguinte.

Estes incrementos patrimoniais não justificados e determinados nos termos do art.º 87.º e 89.º -A 
da LGT, constituem rendimentos da categoria G, de acordo com o descrito na alínea d) do n.º 3 do 
artigo 9.ºdo CIRS.

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

(…)
V.1.1 Exercício de 2005, 2006, 2007 e 2008
Nos termos da alínea f) do artigo 87.º da LGT, redação anterior à Lei n.º 94/2009 de 1 setembro, 

a avaliação indireta só pode efetuar -se no caso de “(...) Existência de uma divergência não justificada 
de, pelo menos um terço entre os rendimentos declarados e o acréscimo de património ou o consumo 
evidenciados pelo sujeito passivo no mesmo período de tributação.”

Assim existindo pressupostos para a aplicação dos métodos indiretos, propomos os seguintes 
incrementos patrimoniais a tributar, conforme quadro anexo:

Relativamente ao exercício de 2009, a alínea f) do art.º 87 da LGT, com a redação dada pela Lei 
n.º 94/2009 de /09, dispõe que a avaliação indireta pode efetuar -se em caso de “(...) Acréscimo de 
património ou despesa efetuada, incluindo liberalidades, de valor superior a € 100.000, verificados 
simultaneamente com a falta de declaração de rendimentos ou com a existência, no mesmo período de 
tributação, de uma divergência não justificado com os rendimentos declarados”, pelo que neste exercício 
propomos o seguinte incremento a tributar, conforme quadro abaixo:

6º). Os recorrentes foram notificados na pessoa do seu mandatário Dr. F por carta registada, datada 
de 21/03/2011 do projeto de decisão para efeitos de direito de audição, que aqui se dá por integralmente 
reproduzido. (fls. 42 dos autos);
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7º). Em 04/04/2011, os Serviços de Inspeção Tributária da Direção Distrital de Finanças de Aveiro 
elaboraram o Relatório de Inspeção Tributária que mereceu provimento superior do Diretor de Finanças 
de Coimbra, conforme documento de fls. 322 a 336 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido, e de onde, consta que o descrito e proposto no projeto de relatório e ainda o seguinte:

«(…)
IX. DIREITO DE AUDIÇÃO  - FUNDAMENTAÇÃO
Através do ofício n.º 8403367 do dia 21 de março de 2011, notificamos o mandatário de B….. e 

A…… por carta registada, (...), para no prazo de 15 dias exercer, querendo, o Direito de Audição, sobre 
o Projeto de Conclusões do Relatório de Inspecção (...)

No dia 25 de março, deu entrada nesta direção de Finanças, uma carta proveniente do mandatário 
dos sujeitos passivos, comunicando que prescindem do direito de audição e que requerem o prossegui-
mento do procedimento, pelo que mantêm na integra as correções constantes no Projeto de Relatório.

Em tempo:
No quadro constante da pág. 12 do relatório, por lapso foi mencionado como rendimento da 

categoria G, do exercício de 2009, o montante de €22.000,00. No entanto, este montante respeita a 
rendimentos da categoria A e não a rendimentos da categoria G. Tal inexatidão não interfere com o 
total dos rendimentos declarados no exercício de 2009, conforme se demonstra no quadro seguinte que 
se apresenta devidamente retificado:

8º). Os recorrentes não exerceram o direito de audição prévia;
9º). Em 11/04/2011, o Sr. Diretor de Finanças de Coimbra, lavrou decisão final, para cada um dos 

anos (2005, 2006, 2007, 2008 e 2009) nos termos que constam de fls. 322 a 336, aqui também dado 
por reproduzido.

10º). Os recorrentes foram notificados na pessoa do seu mandatário Dr. F…., por carta registada, 
datada de 11/04/2011, do Relatório de Inspeção Tributária, que consta de fls. 316 dos autos que aqui 
se dá por integralmente reproduzindo:

11º). Nesta sequência foram fixado o conjunto de rendimentos líquidos, por métodos indiretos, nos 
termos previstos nos artigos 87.º e 89.º -A, ambos da LGT e do artigo 65.º do CIRS, no(s) seguinte(s) 
exercício(s):

12ª). Os recorrentes foram emigrantes em França;
13º). Nas declarações, modelo 3 de IRS, os sujeitos passivos, no exercício de 2005, 2006, 2007, 

2008 e 2009 declaram, na categoria A, B e F, os rendimentos declarados de €87.552,32, €90.570,43, 
€93.673,64 e €242.876,77 respetivamente (fls. 43 a 57 dos autos):

14º). O presente recurso deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra em 20/04/2011 
(fls. 1 dos presentes autos).

Ao abrigo do disposto no artigo 662º, n.º 1 do atual CPC, foi aditada a seguinte matéria de 
facto:

15º). Os recorrentes são, entre outros, titulares/beneficiários das contas bancárias sediadas nas se-
guintes instituições bancárias: (i) no ……..: conta n.º 587.001.620.018; conta n.º 353.002.410.001; conta 
n.º 353.000.030.007; conta n.º 202.904.050.008; conta n.º 353.010.040.005; conta n.º 53.010.700.005; 
conta n.º 35.300.751.004; conta n.º 353.014.030.004; conta n.º 353.016.150.007; conta n.º 353.000.040.002; 
35.302.732.006; (ii) no …..: conta n.º 700.700; (iii) no …..: conta n.º 3.102.390.910.001; (iv) no …..: 
conta n.º 50.131.589.568.

16º). Ao longo dos anos de 2005 a 2009, foram creditados nas contas referidas em 15) depósitos em 
numerário e cheques, que, no total, ascenderam aos seguintes montantes: i) ano de 2005  - € 193.880,60; 
(ii) ano de 2006  - € 501.086,60; (iii) ano de 2007  - € 963.320,00; (iv) ano de 2008 - € 359.872,26; (v) ano 
de 2009 - €93.561,94. - cf. quadro resumo constante do anexo 3 (fls. 54 a 56) e documentos constantes 
de fls. 57 a 231, todos do p.a apenso.

17º). A administração tributária imputou a totalidade dos montantes referidos em 16) aos recor-
rentes – cfr. relatório de inspeção tributária.

V. Conforme referido acima, vem o presente recurso interposto ao abrigo do disposto no artº 150º 
do CPTA, cabendo agora a apreciação preliminar da sua admissão.

V.1. O artº 150º citado, estabelece o seguinte:
“1. Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou 
quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

2. A revista só pode ter como fundamento a violação de lei substantiva ou processual.
3. Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente 

o regime jurídico que julgue adequado.
4. O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objeto 

de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova 
para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.
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5. A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do n.º 1 
compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objeto de apreciação preliminar sumária, a 
cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso 
Administrativo”.

V.2. Interpretando aquele transcrito n.º 1, tem este Supremo Tribunal vindo a acentuar, repetida-
mente, que, pela sua estrutura, pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade e ainda e prin-
cipalmente, pela nota de excecionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve aquele recurso 
ser entendido como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser 
admitido num número limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente 
restritiva (Neste sentido, v. o Acórdão desta Secção do STA de 24/05/05  - Processo n.º 579/05).

Deste entendimento comunga também, o Prof. Mário Aroso, quando escreve que “não se pretende 
generalizar o recurso de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade 
na resolução final dos litígios”, cabendo ao STA “dosear a sua intervenção, por forma a permitir que 
esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema”. (Cfr. O Novo Regime do Processo 
nos Tribunais Administrativos, 2.ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, 2005, p. 150 e ss.)

Deste modo, a admissão deste tipo de recurso depende:
a) Da necessidade de apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se 

revista de importância fundamental;
b) De a apreciação do recurso ser claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
Ocorrerá o 1º requisito quando se verificar uma relevância prática que tenha como ponto obri-

gatório de referência, o interesse objetivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e esta, em termos de 
capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular e não uma 
mera relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível 
praticar sobre as normas discutidas.

Quanto ao 2º requisito  - a melhor aplicação do direito  - há de resultar da possibilidade de repeti-
ção, num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito 
(Neste sentido, v., entre outros, os Acórdãos desta Secção do STA de 20/05/09  - Processo n.º 295/09 e 
de 29.06.2011 - Processo n.º 0568/11).

Ainda de acordo com o que ficou escrito no Acórdão desta Secção do STA de 30/05/07 - Processo 
n.º 0357/07:

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

Finalmente, e na mesma senda da doutrina anterior, o acórdão deste STA de 19.09.2012, veio 
reafirmar o seguinte:

“A jurisprudência das duas Secções deste Supremo Tribunal Administrativo (Contencioso Admi-
nistrativo e Contencioso Tributário) perante o disposto no n.º 1 daquele preceito da lei adjetiva “Das 
decisões proferidas em 2ª instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excecionalmente, 
revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão 
que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão 
do recurso seja claramente necessária para a melhor aplicação do direito”, vem acentuando repetida, 
uniforme e pacificamente o caráter estritamente excecional deste recurso jurisdicional,

Pois que se não trata de recurso ordinário de revista, mas antes, como de resto o legislador cuidou 
de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, de uma “válvula de 
segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu,

Quer dizer, quando esteja em causa a apreciação de uma questão que pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para a melhor aplicação do direito.

E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos pelo legislador, a saber: relevância 
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do 
recurso para uma melhor aplicação do direito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal vem doutrinando 
e sublinhando que apenas se verifica ocorrer aquela relevância jurídica ou social quando a questão a 
apreciar seja de complexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas 
a efetuar, de enquadramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar 
diferentes regimes potencialmente aplicáveis.
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E no que concerne à clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito 
a jurisprudência sublinha, concordante e uniformemente, que há de resultar da capacidade de expansão 
da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular, designadamente quando o caso 
concreto revele seguramente a possibilidade de ser visto como um tipo, contendo uma questão bem 
caracterizada, passível de se repetir em casos futuros e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente 
errada ou juridicamente insustentável.

Ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes juris-
prudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios…(Neste sentido, 
os acórdãos de 31.03.2011, processo n.º 232/11, da 1ª Secção e de 30.12.2012, processo n.º 182/12, 
desta Secção de Contencioso Tributário).”

V.3. No caso dos autos, para fundamentar a admissão do recurso, os recorrentes invocam a se-
guinte argumentação:

No presente recurso está em causa a questão de saber se, no caso de um agregado familiar, a 
verificação dos pressupostos quantitativos de aplicação da norma do artigo 87.º, alínea f), da LGT, se 
afere relativamente a cada um dos sujeitos passivos que o componha (como desde o início foi alegado 
pelos recorrentes), ou se, pelo contrário, se afere relativamente ao agregado familiar no seu conjunto 
(como resulta das decisões proferidas nos autos, nos termos atrás referidos).

No caso concreto, para além da decisão que venha a ser proferida em sede de revista, o facto é que 
a utilidade desta extravasa os limites do caso concreto e das partes envolvidas no litígio e representa 
uma orientação para a resolução de possíveis casos que, no futuro podem repetir -se, sendo, também 
por isso, a revista necessária para uma melhor aplicação do direito de modo a garantir a sua uniformi-
zação perante uma matéria que, como se verá, foi tratada pelas instâncias de forma pouco consistente 
e equívoca, não se olvidando que a matéria interliga institutos jurídico -tributários fundamentais, quais 
sejam o da tributação conjunta do rendimento da família e as consequências que daí se possam extrair 
em sede de avaliação indireta do rendimento, maxime ao nível da influência que a tributação conjunta 
possa em sede de determinação da matéria coletável.

Por outro lado, saber se a aplicação de um determinado regime legal que está dependente de uma 
ponderação quantitativa quanto aos rendimentos, pode, ou não, representar um agravamento da tribu-
tação por se considerarem os rendimentos do agregado familiar e não os rendimentos individuais de 
cada sujeito passivo, é matéria com manifesto interesse comunitário uma vez que contende com uma 
instituição central da tecido social e que abrange uma vastíssima panóplia de sujeitos.

Assim, o facto de se saber se, havendo tributação conjunta, torna -se desnecessário estabelecer 
a titularidade do rendimento para efeito de tributação daí se entendendo que a verificação dos pres-
supostos quantitativos estabelecidos na alínea f) do artigo 87.º, da LGT, não tem de ser efetuada por 
sujeito passivo, podendo sê -lo por agregado familiar, é, por excelência matéria “talhada” para este 
recurso excecional que o legislador estabeleceu como válvula de segurança do sistema jurídico para 
casos como o presente.

A recorrida Fazenda Pública, por sua vez, entende que não ocorrem os requisitos para a admissão 
do recurso pois que:

A questão invocada pelos Recorrentes não reveste relevância social fundamental, nem se vislumbra 
que interesse comunitário aí se pode descortinar.

O artigo 87.º, f), da LGT, vigora no nosso ordenamento jurídico já lá vão mais de 8 (oito) anos, 
sendo esta a primeira vez que a questão se suscita  - em centenas de processos desta natureza.

Razão pela qual dificilmente se antevê uma capacidade de expansão da controvérsia de modo a 
ultrapassar os limites da situação singular.

O mesmo se diga quanto à relevância jurídica fundamental, pois estamos perante uma questão 
que encontra pleno assentimento quer na letra quer no espírito da lei, sendo ainda certo que nem esta 
questão suscitou qualquer dúvida ou diferendo, tendo o Tribunal Central Administrativo Norte  - adu-
zindo fundamentação é certo face ao reforço argumentativo dos Recorrentes  - meramente confirmado 
o que já claro havia ficado na douta sentença do TAF do Porto.

Não se indicia sequer do presente recurso que complexidade é essa fora do vulgar que justifique 
a intervenção de uma terceira instância...

Vejamos então se no caso concreto ocorrem os requisitos de admissão do recurso, que são os 
seguintes:

 -relevância jurídica ou social de importância fundamental da questão ou questões a apreciar;
 - clara necessidade para uma melhor aplicação do direito.
V.4. Sobre estes requisitos, e como acima se referiu, esta Secção tem -se pronunciado de forma 

reiterada e uniforme, pelo que iremos aqui reproduzir parte do que ficou escrito nesta matéria no recente 
acórdão de 25.09.2013 –Processo n.º 01013/13.

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

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

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

Deste modo, e como repetidamente tem sido afirmado pela jurisprudência, o que em primeira 
linha está em causa no recurso excecional de revista não é a solução concreta do caso subjacente, não 
é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo 
a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional, pois que para isso 
existem os demais recursos, ditos ordinários”.

V.5. A questão que os Recorrentes pretendem ver apreciada nesta revista e acima identificada é a 
de saber se, no caso de um agregado familiar, a verificação dos pressupostos quantitativos de aplica-
ção da norma do artigo 87.º, alínea f), da LGT, se afere relativamente a cada um dos sujeitos passivos 
que o componha (como desde o início foi alegado pelos recorrentes), ou se, pelo contrário, se afere 
relativamente ao agregado familiar no seu conjunto (como resulta das decisões proferidas nos autos, 
nos termos atrás referidos).

O acórdão recorrido, proferido pelo TCAN, que confirmou a decisão da 1ª instância que havia 
julgado improcedente o recurso apresentado contra decisão do Diretor de Finanças de Coimbra que 
lhes fixou o rendimento coletável por métodos indiretos para efeitos de IRS dos anos de 2005 a 2009, 
entendeu em resumo, que os recorrentes não tinham razão, argumentando da seguinte forma:

No caso de cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens, os pressupostos do fato 
tributário devem ter -se por preenchidos em relação a ambos, sem que se torne necessário estabelecer 
a titularidade de cada parcela de rendimento englobado para efeitos de tributação, do que deriva que 
ambos são solidariamente responsáveis pelo cumprimento da dívida tributária.

Deste modo “os rendimentos declarados” referidos na alínea f) do artº 87º da LGT são reportados 
ao rendimento global do conjunto do agregado familiar, independentemente da ação ou ocorrência que 
está na origem do acréscimo patrimonial poder ser imputado a um dos cônjuges.

Toda esta fundamentação consta de fls. 1292 a 1294 dos autos e por ela se vê que, não estamos 
perante questão de elevada complexidade, quer em razão da dificuldade das operações exegéticas a 
efetuar, quer de um enquadramento normativo especialmente intrincado, complexo ou confuso, com 
necessidade de compatibilizar diversos regimes legais, princípios e institutos jurídicos ou ainda com 
questão cuja análise suscite dúvidas sérias ao nível da jurisprudência e/ou da doutrina.

E também não se vê relevância social fundamental na questão tendo em vista a utilidade de de-
cisão extravasando os limites do caso concreto e das partes envolvidas no litígio, representando uma 
orientação para a resolução desses prováveis futuros casos, e com um interesse comunitário significativo 
na resolução da questão.

Finalmente também não se antevê a possibilidade de repetição noutros casos com a necessidade de 
garantir a uniformização do direito, não estando em causa matérias importantes tratadas pelas instâncias 
de forma pouco consistente e/ou contraditória, impondo -se a intervenção do órgão de cúpula da justiça 
como condição para dissipar dúvidas e alcançar melhor aplicação do direito.

Pelo exposto não estamos perante uma questão passível de se repetir em casos futuros, nem pe-
rante decisão ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, nem questão em que se suscitem 
fundadas dúvidas por se verificar uma divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando 
incerteza e instabilidade na resolução.

A decisão recorrida adotou uma perspetiva jurídica fundamentada que, não se mostra ostensiva-
mente errada. De qualquer forma ainda que existisse mero erro de julgamento sempre o mesmo ficaria 
afastado do âmbito deste recurso, que não visa  - como acima ficou escrito – a eliminação da nulidade 
ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse 
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do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos or-
dinários. Aqui, estamos no campo de um recurso excecional, que só mediatamente serve para melhor 
tutelar os referidos direitos e interesses.

Pelo exposto e porque se consideram inverificados os requisitos do citado artº 150º do CPTA, 
este não pode ser admitido.

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

Custas pelos Recorrentes.

Lisboa, 23 de outubro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 23 de Outubro de 2013.

Assunto:

Atos de fixação de encargos com pensões de aposentação e sobrevivência. DL n.º 141/79, 
de 22 de maio. Tribunal competente.

Sumário:

 I —  A CGA exerce uma função administrativa, dotada dos devidos poderes de autori-
dade na fixação de pensões de aposentação e sobrevivência.

 II —  Assim, se praticou atos administrativos considerando a recorrente responsável por 
pensões complementares ao abrigo do DL n.º 141/79, de 22 de maio, e notificou 
esta para ir efetuando os pagamentos que se vão vencendo, é o tribunal adminis-
trativo o competente para conhecer da legalidade ou ilegalidade de tais pensões 
e não o tribunal tributário através do meio processual da impugnação judicial, 
uma vez que não estamos aqui perante mera liquidação de receitas parafiscais, 
antes perante atos administrativos dos quais resultam os valores a pagar.

Processo n.º 641/13 -30.
Recorrente: APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA.
Recorrido: Caixa Geral de Aposentações.
Relator: Exmº. Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I.”APDL  - Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA”, com os demais sinais nos autos, 
veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF do Porto que se julgou incompetente, em razão da maté-
ria, para conhecer da impugnação judicial por aquela deduzida contra atos de fixação de encargos com 
pensões de aposentação e de sobrevivência, pela Caixa Geral de Aposentações, apresentando, para o 
efeito, alegações nas quis conclui:

A) A Recorrente impugnou judicialmente as liquidações de que foi notificada e que lhe foram 
enviadas pela Entidade Recorrida, CGA, no respetivo valor de €3.435,06, €1.717,53 e €1.730,35, ou 
seja, impugnou os atos de liquidação que fixaram o pagamento das contribuições alegadamente devidas 
para o financiamento daquela CGA, pretendendo ver apreciada a sua legalidade.

B) São duas as questões que se levantam: saber se a sentença é nula e, subsidiariamente, saber se 
enferma de vício de julgamento.

C) Ora, a sentença é efetivamente nula, por violação do disposto no artigo 668º, n.º 1, alínea b) 
do C.P.C., porquanto não se encontra fundamentada de direito, nem sequer de facto.

D) A referência em bloco aos artigos e 44º e 49º do ETAF, sem qualquer referência concreta a 
um número ou alínea, desprovida ainda de um qualquer enquadramento teórico (fáctico) não são de 
molde suficientes a poderem considerar -se especificados os fundamentos impostos pela alínea b) do 
nº.1 do artº. 668º. do CPC.

E) Por outro lado, ainda que assim não se entenda, sempre se impõe que a sentença deva ser re-
vogada e substituída por uma outra, por a sentença recorrida padecer de vício de julgamento.
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F) A questão sub iudice nada tem a ver com as pensões concretas que a CGA entende ser de pagar 
a cada um dos seis (6) subscritores referidos na p.i., antes tendo a ver com a concreta contribuição da 
Recorrente para a pensão global que aqueles beneficiários auferem mensalmente da CGA.

G) Os descontos para a CGA são verdadeiras quotizações sociais com natureza parafiscal que se 
encontram no âmbito das imposições financeiras públicas a favor de organismos do Estado  - os atos 
impugnados são, pois, atos tributários parafiscais (artigo 3º/1 da LGT).

H) Os documentos que os corporizam materializam todos os elementos típicos e constitutivos 
de uma liquidação (concretamente, o valor a pagar, o período a que se reportam as obrigações, a sua 
espécie, a data limite de pagamento e a entidade responsável pelo pagamento).

I) Os tribunais tributários são, nos termos do artigo 49º/1/a/i) do ETAF, os competentes para 
conhecer das ações de impugnação dos atos de liquidação de receitas parafiscais.

J) Nos termos do artigo 97º/1/a) do CPPT, o processo judicial tributário compreende a impugnação 
da liquidação dos tributos, incluindo os parafiscais.

K) O quid disputatum impõe que se conclua pela competência do tribunal tributário, por o meio 
competente, para a apreciação da legalidade da fixação de cada um dos encargos mensais, ser a im-
pugnação judicial prevista no CPPT.

L) A decisão recorrida violou, pois, o artigo 49º/1/a/i) do ETAF, o artigo 3º/1 da LGT, o artigo 97º/1/ 
do CPPT e o artº. 668º/1/b) do CPC.

Revogando -a e substituindo -a por douto acórdão que julgue competente a jurisdição tributária para 
apreciação da ação e, consequentemente, que ordene ainda o prosseguimento dos autos, far -se -á

JUSTIÇA!
II. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 168/169 no qual se pronuncia improcedência do 

recurso, com a seguinte argumentação:
“Numa conhecida distinção, aceite por exemplo, no Parecer Consultivo da PGR de 30.03.92, 

… o contencioso administrativo pode resultar por natureza e o contencioso por atribuição, sendo de 
entender no primeiro os atos e regulamentos administrativos e o último os contratos administrativos, 
a responsabilidade da administração, os direitos e interesses legítimos e as questões eleitorais.

A matéria controvertida é estritamente relacionada com uma relação funcional da qual resulta 
direitos de que são titulares trabalhadores sujeitos a relação de direito público, resulta serem direitos 
e interesses protegidos deste tipo que são ainda de apreciar.

Com efeito, o que a impugnante põe em causa é matéria relativa à legalidade dos ditos atos 
de fixação de encargos, o que sustenta ainda numa sucessiva emissão de atos legislativos e em não 
haver despacho a autorizar a impugnante, ao tempo empresa pública, a despender as importâncias 
correspondentes às referidas pensões, pondo ainda quanto aos respetivos períodos de descontos a 
existência de anterior vínculo à função pública e a manutenção ao serviço por parte de alguns deles 
trabalhadores.

…Concluindo, parece que a competência é de cometer aos tribunais administrativos, segundo o 
que é de entender em face do previsto nos artºs 44º e 49º do ETAF, conforme consta do decidido, razão 
pela qual é de improceder, sendo de confirmar o decidido”.

III. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
IV. Conforme resulta da petição inicial, a recorrente veio deduzir impugnação judicial “contra 

os atos de fixação de encargos com pensões de Aposentação de Sobrevivência…praticados pela Caixa 
Geral de Aposentações”. Respeitam os mesmos aos períodos de 11.2009, 12.2009 e 01.2010.

E refere a recorrente no n.º 1 da mesma petição que “pretende ver apreciada a legalidade dos 
atos de liquidação praticados pela Caixa Geral de Aposentações … que fixaram e lhe impuseram o 
pagamento der determinadas quantias, a título de encargos com pensões de aposentação e de sobre-
vivência…”

E acrescenta no n.º 7 que “Tanto quanto pode perceber pelos documentos que acompanham as 
guias de pagamento, à impugnante estão a ser imputados encargos com as pensões de sobrevivência e 
de aposentação de subscritores da Caixa Geral de Aposentações que, durante parte da sua vida ativa, 
estiveram, ao seu serviço”.

E conclui dizendo que perante a lei a recorrente não pode ser considerada responsável pelos en-
cargos de sobrevivência e aposentação.

A recorrida invocou a incompetência do tribunal tributário para conhecer da questão, uma vez que 
“a verdadeira questão reside na legalidade dos atos que impuseram à APDL o pagamento dos encargos 
com pensões de aposentação e de sobrevivência, com fundamento no Decreto -Lei n.º 141/79, de 22 de 
maio, que … configuram uma obrigação legal decorrente dos artºs 3º e 4º do DL 141/79, de 22 de 
maio, na sequência de atos administrativos que, individualmente reconheceram e fixaram o direito à 
aposentação dos aposentados referidos no artº 14 da p.i. da impugnante.

…então, de acordo com o disposto no artº 16º do CPPT, forçoso é concluir pela incompetência 
absoluta do Tribunal quanto à matéria dos presentes autos”.
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A decisão recorrida, por sua vez, julgou o tribunal tributário materialmente incompetente, uma 
vez que “as pensões, sejam elas quais forem, não constituem taxas, impostos ou tributos de qualquer 
natureza.

Assim sendo, não está em causa qualquer ato tributário. Esta ação é da competência dos Tribunais 
Administrativos (artºs. 44º e 49º do ETAF)”

V. Conforme resulta das conclusões das alegações, são duas as questões suscitadas pela recor-
rente:

a) a nulidade da decisão por violação do disposto no artº 668º, n.º 1, alínea b) do CPC (conclusões 
das alíneas C) e D));

b) o erro de julgamento na medida em que estando em causa a liquidação de tributos, o meio 
adequado de reação é a impugnação judicial a que se refere o artº 97º/1/a) do CPPT.

Vejamos então.
V.1. Começando pela nulidade da decisão, desde já diremos que a mesma não ocorre.
Na verdade, a decisão refere que estando em causa pensões, estas não constituem taxas, nem im-

postos, ou tributos de qualquer natureza. Esta frase reporta -se ao teor da petição inicial, pelo que não 
vemos aqui necessidade de especificação de quaisquer outros factos, já que inequivocamente estão em 
causa os valores referidos a fls. 4.

Relativamente à fundamentação de direito, também a mesma se encontra presente na decisão, quer 
pela referência ao ETAF, quer pelo afastamento anterior da natureza tributária da matéria em causa nos 
autos, quer fazendo ainda apelo a jurisprudência do TCAN (v. fls. 133 nota de rodapé).

Improcedem, pelo exposto as conclusões das alíneas C) e D).
V.2. Vejamos agora a 2ª questão.
Escreveu -se no acórdão do Tribunal dos Conflitos, de 20.06.2013 – Processo n.º 016/11, para 

além do mais, o seguinte:
“A competência dos tribunais administrativos e fiscais está definida no artº. 212º, n.º 3 da CRP:
“Compete aos tribunais administrativos e fiscais o julgamento das ações e recursos conten-

ciosos que tenham por objeto dirimir os litígios emergentes das relações jurídicas administrativas 
e fiscais.” E está também fixada no art. 1º, n.º 1 do ETAF (correspondente ao art. 3º do ETAF/84):

“Os tribunais da jurisdição administrativa e fiscal são os órgãos de soberania com competência para 
administrar a justiça em nome do povo, nos litígios emergentes das relações jurídicas administrativas e 
fiscais”. O quadro legal transcrito aponta pois para a consideração dos tribunais administrativos como 
os tribunais ordinários da jurisdição administrativa, competindo -lhes o exercício da justiça administra-
tiva, ou seja, o julgamento dos litígios emergentes de relações jurídicas administrativas, não podendo, 
em princípio, os litígios emergentes de relações dessa natureza ser dirimidos por outros tribunais (cfr. 
Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, 3ª ed., pg. 814). As 
relações jurídicas administrativas são as reguladas por normas de direito administrativo, ou seja, “nor-
mas que regulam as relações estabelecidas entre a Administração e os particulares no desempenho da 
atividade administrativa de gestão pública” (Freitas do Amaral, Curso de Direito Administrativo, Vol. 
I, pg. 134), ou, segundo a jurisprudência do Pleno do STA e do Tribunal dos Conflitos, “os vínculos 
que intercedem entre a Administração e os particulares (ou entre entidades administrativas distintas) 
emergentes do exercício da função administrativa” (Ac. do Pleno do STA de 16.04.97  - Rec. n.º 31.873, 
e Ac. deste Tribunal dos Conflitos de 28.11.2000  - Proc. 345).

Por outro lado, a competência dos tribunais é normalmente aferida em função dos termos em que 
a ação é proposta, ou seja, tendo em conta o pedido e a causa de pedir tal como encontram formulados 
pelo Autor (Manuel de Andrade, Noções Elementares de Processo Civil, 1979, pág. 91)”.

Atento o teor do pedido da recorrente e embora aparentemente pareça que estamos perante li-
quidações de receitas parafiscais (à semelhança do que sucede com as contribuições para a Segurança 
Social), entendemos que não é essa a situação dos autos.

Na verdade, no caso dos autos, a CGA exercendo uma função administrativa e dotada de poderes 
de autoridade, praticou atos administrativos de concessão de pensões de aposentação e de sobrevivência 
e considerou a recorrente responsável por pensões complementares ao abrigo do diploma acima citado.

Sendo assim, não estamos perante meros atos de liquidação de receitas parafiscais, antes perante 
liquidações decorrentes de atos administrativos. E são estes que devem ser atacados.

É certo que a fixação da pensão em si, é matéria alheia à recorrente. Já assim não é (são), todavia, 
o(s) ato(s) administrativo(s) praticado (s) pela CGA, que ao abrigo do DL n.º 171/79, de 22 de maio, 
imputa (m) à mesma a responsabilidade pelas pensões complementares. Deste modo, estabeleceu -se 
entre a recorrente e a recorrida uma relação jurídico administrativa, tal como delineada no acórdão 
acima transcrito e para cujo diferendo são competentes os tribunais administrativos.

Deste modo, entende -se que a apreciação da legalidade dos encargos em causa nos autos cabe ao 
tribunal administrativo.

Improcedem, pelo exposto, as conclusões F) a L) das conclusões das alegações da recorrente.
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VI. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão 
recorrida.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 23 de outubro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Dulce Neto. 

 Acórdão de 23 de Outubro de 2013.

Assunto:

Impugnação judicial. IRC. Dedução de prejuízos fiscais. Suspensão da instância.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 279.º do Código de Processo Civil, aplicável ao processo 
judicial tributário ex vi da alínea e) do artigo 2.º do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário, o tribunal pode ordenar a suspensão quando a decisão da 
causa esteja dependente do julgamento de outra já proposta ou quando ocorrer 
outro motivo justificado.

 II — A necessária e oficiosa reposição da legalidade em caso de procedência da pre-
tensão anulatória da impugnação cuja suspensão foi decretada pelo despacho 
recorrido não afasta a justificação para a suspensão da instância decretada pelo 
tribunal “a quo” atendendo ao nexo de prejudicialidade que se verifica, não entre 
as acções, mas entre os actos tributários que dela são objecto (IRC de 2005 e de 
2006).

Processo n.º 908/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: EDP – Energias de Portugal, S.A.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – O representante da Fazenda Publica, vem recorrer do despacho do Tribunal Tributário de Lisboa, 
que determinou a suspensão da instância da impugnação judicial do indeferimento tácito de recurso 
hierárquico que havia deduzido sobre o indeferimento expresso de reclamação graciosa apresentada EDP 
– Energias de Portugal, SA, melhor identificada nos autos contra o ato de liquidação adicional de IRC, 
no montante de € 86.519.176,05, mais juros compensatórios referente ao ano de 2006, apresentando 
para o efeito, alegações nas quais conclui:

a) Na douta decisão ora recorrida, o tribunal “a quo”, julgou procedente a pretensão da impugnante, 
e determinou suspender “…a instância nos termos do disposto no art.º 279.º n.º 1 do CPC aplicável 
ex vi do artigo 2º, alínea e), do CPPT até que seja proferida decisão transitada em julgado naquele 
processo”;

b) Decisão com a qual, com o devido respeito, que é muito, não nos conformamos, desde logo, por 
entendermos, que o despacho recorrido enferma de erro quanto aos pressupostos e do vício de violação 
de lei, concretamente, dos artigos 276º, n.º 7, alínea c), e 279º, n.º 1, ambos do CPC, aplicáveis ex vi 
artigo 2º, aliena e) do CPPT e 97º, n.º 1 da LGT;

c) As correcções à matéria colectável relativas ao exercício em discussão, nos presentes autos 
(2006), podem ser plenamente apreciadas sem que isso implique a julgamento em simultâneos das 
correcções efectuadas ao exercício de 2005, por não se constatar “... que a decisão dos presentes 
autos depende daquela que for proferida no processo n.º 1767/12.9BELRS. (...)”. como menciona o 
despacho em crise;

d) Em momento algum do relatório de inspecção (RIT), se depreende terem sido corrigidos pela 
administração fiscal, prejuízos fiscais reportados ou a reportar pela impugnante, naqueles exercícios 
ou de exercícios anteriores;

e) A Administração fiscal apenas corrige prejuízos fiscais declarados pelos sujeitos passivos, 
quando os mesmos deduziram ou reportaram prejuízos superiores aos efectivamente devidos (p. ex. 
quando sujeito passivo reporta prejuízos de períodos superiores a 6 anos, ou então em valor superior 
ao que efectivamente deveria ser reportado), que in casu, não se verificou;
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f) No caso sub judice, o que ocorreu efectivamente, com a acção de inspecção, foi uma correc-
ção a diversos custos dos diferentes exercícios, que na opinião da Impugnante enfermam de vício de 
violação de lei;

g) Vícios esses que são o objecto mediato da presente impugnação e não as deduções dos prejuízos 
fiscais reportados, ou que deveriam ser reportados do ano anterior (2005), como é referido;

h) Atento o “princípio da especialização económica de exercícios ou da anualidade” consagrado 
no artigo 18º do Código do CIRC. As matérias controvertidas podem ambas ser apreciadas autonoma-
mente, não se verificando entre elas uma dependência jurídica, nem a decisão a dar a uma destrói o 
fundamento e, ou, a razão de ser da outra;

i) Tendo presente que o objecto mediato da presente impugnação, são as correcções efectuadas 
aos custos fiscais relacionados com:

 - Os encargos com reformas antecipadas dos trabalhadores do ex -BNU, relativos ao exercício 
de 2006;

 - Mais e menos valias fiscais, em que entende dever  - atender -se às amortizações aceites fiscal-
mente relativamente ao bem alienado, (...);

 - A correcção efectuada ao lucro tributável referente à “Eliminação da dupla tributação económica 
dos lucros distribuídos” (...);

 - A correcção efectuada referente a imposto por dupla tributação internacional, (…);
 - Que não sejam considerados para efeitos de determinação do lucro tributável os valores auferidos 

pela CGD, a título de dividendos auferidos pela sucursal de Londres (...);
 - Ajustamento em valores de comissões indevidamente acrescidas ao lucro tributável do exercício 

de 2006, (...);
 - Os Juros compensatórios calculados, (...).
j) Daqui resulta, que a decisão de nenhuma das questões elencadas está dependente do julgamento 

daquele processo, pelo que não deveria ter sido decretada a suspensão de instância requerida;
l) Face à inexistência de dependência ou causa prejudicial entre as questões elencadas e as constantes 

daquele outro processo, não se encontram reunidos os pressupostos previstos no artigo 279º, n.º 1, do 
CPC, aplicável ex vi do artigo 2º, alínea e) do CPPT, que justifiquem aquela suspensão do instância;

II. A recorrida, EDP – Energias de Portugal, S.A. apresentou as suas contra alegações, concluindo 
da seguinte forma:

Iª)  - Bem andou o Tribunal a quo, a fls., 459 dos Autos, ao determinar a suspensão da instância 
até à decisão definitiva do processo n.º 1767/12.9BELRS, não merecendo, assim, este despacho, o qual 
é objecto do presente recurso, qualquer censura e sendo a decisão no mesmo plasmada a que melhor 
tutela todos os direitos e interesses em causa.

IIª)  - Efectivamente, a decisão a emitir no processo vertente dos Autos deve aguardar a que vier 
a ser emitida no processo n.º 1767/ 12.9BELRS, uma vez que neste último mencionado processo se 
impugnam correcções efetuadas aos prejuízos fiscais de 2005 e in casu (ou seja, no âmbito do exercício 
de 2006) se efectua o reporte dos mesmos, pelo que se verifica entre as causas o nexo de prejudiciali-
dade ou dependência justificativo da suspensão da instância — cfr neste preciso sentido o acórdão do 
Supremo Tribunal Administrativo, de 11 de Maio de 2011, emitido no processo n.º 0238/11, que versou 
sobre situação em tudo idêntica.

IIIª)  - Como atesta a própria Administração fiscal no âmbito da inspecção ao exercício de 2006 
subjacente aos Autos a principal «Correcção à Matéria Colectável do Grupo» (cit.) efectuadas em sede 
de inspecção relaciona -se com os prejuízos reportados de exercícios anteriores.

IVª)  - De facto, considerando que a Administração fiscal tinha anteriormente determinado a 
correcção aos prejuízos declarados no exercício de 2005, procedeu no ano seguinte (i. e., 2006) à des-
consideração total da dedução dos prejuízos reportados.

Vª)  - A correcção ao exercício de 2006 acima referida foi materializada através da emissão da 
liquidação adicional de IRC ora impugnada pela Recorrida  - sendo que desta correcção decorre mais 
de 98% do «IRC a pagar» estabelecido na dita liquidação.

VIª)  - São, em absoluto, FALSAS as afirmações da Recorrente, designadamente, no artigo 10.
º das suas alegações de recurso, no sentido de que no relevante relatório de inspecção tributária não 
teriam sido corrigidos os prejuízos fiscais reportados pela Recorrida!

VIIª)  - A correcção em crise resulta do mecanismo previsto no artigo 47.º, n.º 4, do Código do 
IRC, posto que procedendo (mas mal) à correcção dos prejuízos fiscais declarados pela Recorrida em 
2005, devia a Administração fiscal, como o fez, proceder à correcção das deduções efectuadas nos anos 
seguintes, no caso em apreço, apenas 2006.

VIIIª)  - A Recorrida já:
a. Impugnou a liquidação adicional de 2005 pela qual a Administração fiscal corrigiu, através da 

sua anulação total, os prejuízos fiscais declarados nesse exercício  - impugnação que corre termos no 
Tribunal Tributário de Lisboa, sob o 1767/ 12.9BELRS; e,
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b. Impugnou, nos presentes Autos, a correcção decorrente da negação, em 2006, dos prejuízos 
fiscais de 2005 reportados, e a liquidação que se lhe seguiu, defendendo a sua inadmissibilidade, com 
base nos fundamentos por si expedidos na impugnação apresentada no que concerne ao exercício de 
2005.

IXª)  - A apreciação nos Autos em apreço da negação da dedução dos prejuízos fiscais de 2005 
reportados para e deduzidos em 2006, corrigidos pela Administração fiscal na liquidação sub judice, 
deverá aguardar o trânsito em julgado da decisão que venha a ser proferida no processo atinente ao 
exercício de 2005, porquanto estamos face a uma situação de dependência por prejudicialidade.

Xª)  - A decisão final e irrecorrível sobre as correcções perpetradas pela Administração fiscal no 
exercício de 2005 afectará o julgamento a proferir no processo em causa.

XIª)  - No caso dos Autos, tal como na situação subjacente ao acórdão do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, de 11 de Maio de 2011, emitido no processo n.º 0238/11, acima mencionado, verifica -se que 
a quase totalidade do valor a pagar apurado na liquidação adicional em crise resulta da desconsideração 
dos prejuízos registados em 2005, aí declarados e deduzidos em 2006, pelo que estamos perante uma 
situação de dupla dependência e prejudicialidade:

a. Se o caso julgado do processo de IRC de 2005 for favorável à Recorrida, anula -se e extingue -se, 
de forma directa e imediata, mais de 98% do «IRC a pagar» estabelecido na liquidação impugnada no 
processo judicial atinente ao exercício de 2006  - numa relação de causalidade directa e necessária entre 
aqueloutro processo (IRC de 2005) e o processo consequência «IRC de 2006);

b. Se o caso julgado do processo de IRC de 2005 for desfavorável à Recorrida o que se admite 
por mera hipótese de raciocínio e dever de patrocínio, sem conceder  - subsiste, em princípio, a quase 
totalidade do «IRC a pagar» apurado na liquidação de 2006  - numa relação de causalidade directa e 
necessária entre aqueloutro processo (IRC de 2005) e o processo consequência (IRC de 2006).

XIIª)  - Existe uma relação de dependência e prejudicialidade entre a liquidação adicional de IRC 
de 2005 e a liquidação adicional de IRC de 2006 objecto de impugnação nos Autos em apreço, essen-
cialmente, tendo em conta o funcionamento das regras imperativas do instituto da dedução/reporte dos 
prejuízos fiscais (artigo 47.º do Código do IRC), posto que a correcção à matéria colectável do ‘Grupo 
EDP’ de 2006 decorre em mais de 98% do ajustamento dos prejuízos fiscais dedutíveis de 2005.

XIIIª)  - Os dois processos em causa (o n.º 1767/12.9BELP.S e o vertente dos Autos) encontram -se 
na mesma fase processual, posto que em ambas as acções houve já contestação e resposta à contes-
tação, aguardando -se pela inquirição de testemunhas, não havendo quaisquer prejuízos a que a acção 
dos Autos fique suspensa.

XIVª)  - Tudo visto, nos termos e para os efeitos do artigo 279.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, 
aplicável ex vi alínea e) do artigo 2.º do CPPT, devem os presentes Autos ficar suspensos, enquanto 
estiver pendente a acção de impugnação da liquidação adicional de IRC de 2005 e das correcções que 
lhe deram origem, mantendo -se inalterada a decisão do Tribunal a quo recorrida e sendo negado pro-
vimento ao recurso apresentado pela Recorrente.

III  - O Ministério Publico emitiu o parecer que consta a fls. 507/508, no qual defende que a deci-
são impugnada deve ser confirmada, argumentando em síntese que, existe um nexo de prejudicialidade 
ou de dependência entre o processo pendente no Tribunal Tributário de Lisboa, referente à liquidação 
adicional de IRC durante o exercício de 2005 e a impugnação judicial no presente recurso, sobre a 
liquidação adicional de IRC referente ao exercício de 2006.

IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V. A única questão a conhecer nos presentes autos é a de saber se existe ou não fundamento legal 

para a suspensão da instância, por estar também interposta impugnação judicial relativa ao IRC do 
exercício de 2005.

A recorrente Fazenda Pública entende que a suspensão não tem justificação legal, uma vez que 
não existe nenhuma relação de prejudicialidade entre as impugnações, podendo em cada uma delas 
haver decisão sem prejuízo para a outra.

A recorrida, por sua vez, entende que a quase totalidade do valor a pagar apurado na liquidação 
adicional em crise resulta da desconsideração dos prejuízos registados em 2005, aí declarados e dedu-
zidos em 2006, pelo que estamos perante uma situação de dupla dependência e prejudicialidade.

E, assim, se o caso julgado do processo de IRC de 2005 for favorável à Recorrida, anula -se e 
extingue -se, de forma directa e imediata, mais de 98% do «IRC a pagar» estabelecido na liquidação 
impugnada no processo judicial atinente ao exercício de 2006  - numa relação de causalidade directa e 
necessária entre aqueloutro processo (IRC de 2005) e o processo consequência «IRC de 2006);

Se o caso julgado do processo de IRC de 2005 for desfavorável à Recorrida, subsiste, em princípio, 
a quase totalidade do «IRC a pagar» apurado na liquidação de 2006  - numa relação de causalidade directa 
e necessária entre aqueloutro processo (IRC de 2005) e o processo consequência (IRC de 2006).

Este mesmo entendimento manifesta o MºPº no parecer acima referido.
Vejamos então qual destes entendimentos colhe o apoio legal.
Este Supremo Tribunal pronunciou -se já mais do que uma vez sobre idêntica questão.
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Assim, no acórdão de 11.05.2011 - Processo n.º 238/11 escreveu -se, para além do mais, o se-
guinte:

“Dispõe o artigo 279.º do CPC, aplicável ao processo judicial tributário ex vi da alínea e) do 
artigo 2.º do CPPT:

Artigo 279.º  - Suspensão por determinação do juiz
1. O tribunal pode ordenar a suspensão quando a decisão da causa esteja dependente do julga-

mento de outra já proposta ou quando ocorrer outro motivo justificado. 
2. Não obstante a pendência de causa prejudicial, não deve ser ordenada a suspensão se houver 

fundadas razões para crer que aquela foi intentada unicamente para se obter a suspensão ou se a causa 
dependente estiver tão adiantada que os prejuízos da suspensão superem as vantagens.

3. Quando a suspensão não tenha por fundamento a pendência de causa prejudicial, fixar -se -á 
no despacho o prazo durante o qual estará suspensa a instância.

4. As partes podem acordar na suspensão da instância por prazo não superior a seis meses.

Perante norma correspondente, ensinava ALBERTO DOS REIS que o nexo de prejudicialidade 
ou dependência justificativo da suspensão da instância define -se assim: estão pendentes duas acções 
e dá -se o caso de a decisão duma poder afectar o julgamento a proferir na outra (cfr. José Alberto 
dos Reis, Código de Processo Civil Anotado, Volume I, 3.ª ed (1949), reimpr., p. 384 – anotação ao 
artigo 284.º). 

Ora, no caso dos autos, e atenta a demonstração efectuada pela recorrente (cfr. as conclusões 6.ª 
e 7.ª das suas alegações de recurso) da relação de dependência material e em termos quantitativamente 
muito significativos entre a impugnação judicial que está na origem dos presentes autos e a impugnação 
de IRC relativa ao exercício precedente (IRC de 2004), justifica -se a requerida suspensão da instância 
ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 279.º do CPC, não havendo motivos legais (artigo 279.º n.º 2 
do CPC) para a não ordenar. De facto, se a correcção à matéria colectável em 2005 (98% do valor 
deste processo) decorre exclusivamente do ajustamento dos prejuízos fiscais dedutíveis em 2004, por 
força das rectificações ao resultado tributável operada no ano de 2004 (e impugnadas, em processo 
pendente) não se vê razão para ignorar a relação de dependência entre os dois processos, justificativa 
da suspensão da instância, pois que a decisão final a proferir na impugnação de IRC relativa a 2004 
não pode deixar de afectar o julgamento a proferir na impugnação do IRC de 2005 no que respeita aos 
prejuízos reportados nos termos do artigo 52.º e seguintes do Código do IRC, como aliás bem demonstra 
a recorrente na conclusão 7.ª das suas alegações de recurso, quando explicita:

« A dependência e prejudicialidade é dupla:
c) Se o caso julgado do processo de IRC de 2004 for favorável ao contribuinte, anula -se e extingue-

-se, de forma directa e imediata, mais de 98% do valor do IRC liquidado (e impugnado) no processo 
judicial de 2005 – numa relação de causalidade directa e necessária entre o processo em causa (IRC 
de 2004) e o processo consequência (IRC de 2005).

d) Se o caso julgado do processo de IRC for desfavorável ao contribuinte (hipótese apenas aventada 
por dever de patrocínio), subsiste e valida -se, em princípio, mais de 98% do valor do IRC liquidado 
(e impugnado) no processo judicial de 2005 – numa relação de causalidade directa e necessária entre 
o processo em causa (IRC de 2004) e o processo consequência (IRC de 2005).»

Também no Proc. n.º 773/13, Acórdão de 11 -09 -2013 se admitiu a suspensão da instância em 
caso semelhante, com fundamento na existência “de uma relação de prejudicialidade, não entre a 
impugnações, mas entre a correcção do prejuízo fiscal do grupo, em 2002, e o valor do prejuízo fiscal 
consolidado disponível para dedução ao lucro tributável consolidado (corrigido) de 2003, ou seja, 
uma relação de prejudicialidade entre as liquidações de IRC impugnadas nas acções – mercê da possi-
bilidade de reporte dos prejuízos fiscais apurados em 2002 no exercício de 2003  -, o que, na óptica da 
impugnante, e também do tribunal “a quo”, justificaria a suspensão da instância de impugnação que 
está na origem dos presentes autos, nos termos do artigo 279.º, n.º 1 do Código de Processo Civil, até 
ao trânsito em julgado da decisão a proferir na impugnação pendente que tem por objecto o IRC do 
exercício precedente respeitante ao mesmo sujeito passivo”.

Reconhecendo -se embora, neste caso, que não tinha sido sequer invocada a existência de preju-
dicialidade ou dependência entre as acções, admitiu -se a suspensão da instância por se ter considerado 
que existia uma relação de prejudicialidade entre as liquidações de IRC impugnadas nas acções – mercê 
da possibilidade de reporte dos prejuízos fiscais apurados em 2002 no exercício de 2003.

E isto porque se entendeu que decorre de forma expressa do n.º 1 do artº 279º do CPC “que o tribunal 
pode decretar a suspensão da instância não apenas nos casos em que a decisão da causa esteja dependente 
do julgamento de outra já proposta mas também quando ocorrer outro motivo justificado”.

E escreveu -se ainda, confirmando -se a decisão recorrida, que “O decidido não merece censura, pois 
que mercê do mecanismo do reporte de prejuízos fiscais do grupo a alteração ao montante destes tem 
reflexos no IRC do ano seguinte e, no caso dos autos, em caso de procedência da impugnação cuja sus-
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pensão foi decretada, alegadamente “absorvendo” todo o valor das correcções efectuadas ao IRC de 2003.
O facto de a decisão a proferir na acção relativa ao IRC de 2002, tendo como consequência eventual a 
fixação dos prejuízos a reportar para exercícios futuros, levará a que, consoante o quantitativo fixado, 
este tenha reflexo no IRC de 2003, tendo como consequência a estruturação de liquidação correctiva, 
no âmbito da execução oficiosa do julgado por banda da AT, não afasta a justificação para a suspen-
são da instância, pois que a necessária e oficiosa reposição da legalidade em caso de procedência das 
pretensões anulatórias dos contribuintes não demonstra que não se justifique a suspensão da instância 
em casos, como o dos autos, em que a prejudicialidade se verifica não entre as acções mas entre os 
actos tributários que dela são objecto. 

Ora, sendo certo que, no caso dos autos, mercê do não reconhecimento de custos por parte da 
AT se verificou eliminação de prejuízos no ano de 2005, e sendo certo que se a recorrente vencer o 
processo, isso se reflecte na transferência de prejuízos para 2006, à semelhança do que sucedeu nos 
arestos acima referidos, justifica -se a suspensão da instância.

Assim sendo, o recurso da FP improcede.
VI. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão 

recorrida.
Custas pela Fazenda Pública.

Lisboa, 23 de Outubro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Dulce Neto. 

 Acórdão de 23 de Outubro de 2013.

Assunto:

Aldeamento turístico. D.L. 423/83. Isenções de IMT e selo.

Sumário:

De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Janeiro de 2013 em julgamento ampliado, 
nos termos do disposto no art. 148.º do CPTA, no processo n.º 968/12, e que deu 
origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, a aquisição de 
unidades de alojamento num empreendimento turístico, ainda que integradas no 
empreendimento em causa e, por isso, afectas à exploração turística, não pode 
beneficiar das isenções consagradas no art. 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83 
de 05/12.

Processo n.º 1010/13 -30.
Recorrente: A………… e Outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
A…………, com o número de identificação fiscal ………… e B…………, com o número de 

identificação fiscal …………, ambos com domicílio em …………, …………, em Dublin  - Irlanda, 
impugnaram as liquidações adicionais de Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis 
e de Imposto de Selo, pedindo as suas anulações.

Por sentença de 28 de Fevereiro de 2013, o TAF de Loulé, julgou improcedente a impugnação 
mantendo os actos impugnados. Reagiram os ora recorrentes interpondo o presente recurso cujas ale-
gações integram as seguintes conclusões:

1ª  - Tratando -se da primeira aquisição de uma fracção integrante de um empreendimento turístico, 
feita com a opção deliberada de afectar o bem à exploração turística (como resulta claramente de o con-
trato de cedência de exploração ter sido assinado ainda antes da escritura pública de compra e venda), 
e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a essa aquisição os benefícios 
fiscais previstos no artigo 20º do DL 423/83 — isenção de IMT e redução de 4/5 de Imposto do Selo.
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2ª  - A posição do Douto Tribunal na sentença ora recorrida, parece, com a devida vénia, resultar 
da desconsideração da nova realidade jurídica constituída pelo aldeamento turístico, em que se veri-
fica, ao contrário de anteriores situações de aplicação destes benefícios, e para além do promotor, uma 
pluralidade de proprietários que adquiriram as suas fracções antes da entrada em funcionamento do 
empreendimento e em que todos exercem, através das unidades de alojamento de que são proprietários, 
uma actividade turística.

3  - O conceito de instalação, em torno do qual gira toda a questão em apreciação, deve, desta 
forma, ser interpretado de forma dinâmica, e, muito em particular, com consideração dessas novas 
realidades jurídico económicas.

Nestes termos e nos demais de Direito e com o sempre mui Douto Suprimento deste Venerando 
Tribunal deve ser dado provimento ao presente Recurso, anulando -se a Douta Sentença recorrida, por 
ilegal, com as demais consequências legais, nomeadamente a anulação da liquidação de IMT, IS e 
juros compensatórios.

Não houve contra -alegações:
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
1. A………… e B………… recorrem da sentença proferida que julgou a impugnação improcedente.
2. Emitindo parecer:
Está em causa a interpretação da norma do art. 20.º do Dec. -Lei n.º 423/83.
Remonta à década iniciada em 1950 o apoio às empresas exploradoras e proprietárias de empreen-

dimentos ou fracções turísticas, em termos de serem concedidas isenções fiscais a, entre outros tributos, 
ao imposto de sisa — assim, art. 13.º da Lei n.º 2073, de 23 -12 -1954, em que tal inicialmente se previa 
apenas quanto aos “estabelecimentos hoteleiros previamente declarados de utilidade turística”.

Tal foi posteriormente alargado a outros casos, com expressão no art. 13.º do Código de Imposto 
de Sisa e Sobre Sucessões e Doações, nomeadamente, no caso da referida “declaração de utilidade 
turística” vir a ocorrer e os ditos estabelecimentos “abertos à exploração no prazo fixado pelo Presi-
dente do Conselho” - assim, o § único da dita disposição.

Nesta disposição previu -se que, reunidos os mesmos, tivesse então lugar a devolução posterior 
do imposto que tivesse sido pago.

Novo regime veio a ser aprovado pelo Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, com o qual se 
pretendeu alargar o apoio já concedido, conforme vagamente consta da respectiva lei de autorização 
legislativa.

O mesmo veio a ser alterado pelo Dec -Lei n.º 38/94, de 8/2.
Como alterações mais relevantes são ainda de assinalar as seguintes:
 - outros benefícios vieram a ser previstos no art. 16.º do cit. Dec. -Lei, os quais ficaram sujeitos 

ao formalismo constante do art. 17.º, salvo no que respeita aos previstos na sua alínea b), em que se 
previu que fosse o despacho de “despacho de atribuição da utilidade turística” a definir o âmbito de 
aplicação, de acordo com o previsto no art. 4.º do referido Dec. -Lei n.º 38/94;

 - outros benefícios vieram ainda a ser previstos nos arts. 18.º e 19.º seguintes, sendo que o re-
ferente a imposto complementar por juros de suprimentos ficou também dependente dos respectivos 
empréstimos serem “destinados à construção, instalação e ou funcionamento do empreendimentos em 
que tal utilidade tenha sido atribuída, a título prévio ou definitivo”;

 - a isenção de imposto de sisa/I.M.T. e a redução de imposto de selo, passou a ser prevista quanto 
às “aquisições de prédios e fracções autónomas com destino à instalação de empreendimentos quali-
ficados de utilidade turística” na expressão do art. 20.º n.º 1;

 - no caso da empresa exploradora ser locadora das ditas fracções, previu -se ainda que a dita isenção 
se mantivesse posteriormente quando tivesse sido utilizada a forma de locação, conforme ficou ainda 
a constar do dito art. 20.º no seu n.º 2.

Da análise das referidas inovações, resulta unívoco ser de considerar que a referida isenção de 
I.M.T. e redução de imposto de selo apenas é de considerar quando a aquisição teve lugar com destino 
à instalação, mas já não com vista à exploração.

E quanto ao preenchimento destes conceitos é de recorrer ao que resulta do regime jurídico da 
instalação, exploração e funcionamento desses empreendimentos que sofreu posteriormente diversas 
alterações, nomeadamente, pelo Dec. -Lei n.º 167/97, de 4/7, e pelo Dec. -Lei n.º 38/08, de 7/3, que ao 
caso resulta ser também de aplicar.

De acordo com a previsão constante dos arts. 30.º a 32.º deste diploma, o destino à instalação é 
preenchido com a “autorização de utilização”.

Certo é que tal tinha já sido atingido à data da prolação do dito despacho do despacho de decla-
ração de utilidade turística proferido pelo Secretário de Estado do Turismo e que se mostra publicado 
na II s. do D.R. n.º 40, de 31/12/2010, a pedido da sociedade C…………, S.A..

Com efeito, no mesmo se refere que a licença de utilização turística tinha sido obtida a 19 -7 -10, 
pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, e com base em parecer do Instituto do Turismo, vinculativo 
quanto à declaração que foi proferida para os outros referidos benefícios entretanto criados.
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Em face do entendimento que acima se defende quanto à norma em causa, é de entender não ser 
de julgar como abrangida na isenção de I.M.T. e redução de imposto de selo a transacção onerosa da 
fracção em causa que foi efectuada não com destino à instalação do empreendimento turístico, mas à 
exploração, e tendo a mesma ocorrido já após a dita autorização de utilização ter sido concedida.

Nesse sentido próximo decidiu também o acórdão de uniformização de jurisprudência do S.T.A. 
n.º 3/2013, o qual se encontra publicado no D.R. I s. de 4 -3 - 2013, e de que não se vê razão para divergir.

3. Concluindo, quer parecer que o recurso é de improceder, sendo de manter o decidido, em face 
do entendimento que se defende quanto à norma em causa e jurisprudência já firmada do S.T.A.

2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1. Em 19 de Julho de 2010, a Câmara Municipal de Vila do Bispo emitiu o alvará de utilização 

n.º 152/2010, relativo ao “Aldeamento Turístico D…………”, onde consta a utilização “apartamentos 
turísticos de quatro estrelas”.

2. Nos dias 20 de Julho e 24 de Setembro de 2010, o Instituto do Turismo, IP, aprovou o título 
constitutivo do empreendimento turístico com propriedade horizontal designado “Aldeamento Turístico 
D…………”.

3. Em 31 de Dezembro de 2010, na 2.ª Série do Diário da República, foi publicado o Despacho 
do Secretário de Estado do Turismo n.º 19.364/2010 no qual, além do mais, foi decidido “1  - Atribuir 
utilidade turística a título definitivo ao Aldeamento Turístico D…………” e “2  - Fixar a validade da 
utilidade turística em sete anos (...) ou seja, até 19 de Julho de 2017”

4. No dia 30 de Março de 2011, A………… e B………… adquiriram a fracção autónoma de-
signada pela letra A (Casa …………), destinada a alojamento turístico, que faz parte do Aldeamento 
Turístico D………….

5. Os Impugnantes celebraram com E…………, SA, na qualidade de entidade exploradora do 
aldeamento turístico “D…………”, um acordo designado “Contrato de Arrendamento para Exploração 
Turística” relativo à fracção autónoma identificada em 4.

6. No dia 11 de Janeiro de 2011, foram apresentadas as declarações Modelo 1 n.º 2011/8780 e 
2011/8759 para liquidação de IMT e respectivo imposto de Selo Verba 1.1., referente àquela aquisição 
do direito de propriedade plena da fracção autónoma A do Aldeamento Turístico D…………, na pro-
porção de 50% para cada Impugnante.

7. Com base em cada uma destas declarações foram emitidas — actos impugnados — as liqui-
dações adicionais de IMT e IS que foram notificadas ao Impugnante respectivo nos seguintes termos: 
“Fica por este meio notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura do aviso 
de recepção, solicitar guias neste Serviço de Finanças para pagamento do valor total de € 19.099,50, 
sendo € 17.387,50 referente a Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT, e 
€ 1.712,00 de Imposto de Selo, devido pelo facto de ter sido indevidamente reconhecida a isenção do 
IMT e 80% do Imposto de Selo, nos termos do artigo 20.º do DL n.º 423/83, de 5 de Dezembro, por 
se verificar que não estão reunidos os pressupostos para aplicação da isenção prevista no referido 
diploma legal (...)”.

3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Loulé, julgou improcedente a impugnação mantendo os actos im-

pugnados, por entender que: (destacam -se, apenas, os trechos mais relevantes da decisão com interesse 
para o presente recurso)

“I. RELATÓRIO
A…………, com o número de identificação fiscal ………… e B…………, com o número de 

identificação fiscal …………, ambos com domicílio em …………, …………, em Dublin  - Irlanda, 
vêm impugnar as liquidações adicionais de Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis 
e de Imposto de Selo, pedindo as suas anulações.

(…)
Assim, a questão dos autos é a de saber se os Impugnantes têm, ou não, direito ao benefício fiscal 

previsto no artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, o que passa por determinar se a 
primeira aquisição de fracção autónoma destinada a exploração turística e integrada em empreendimento 
turístico de propriedade plural a que foi atribuído o estatuto de utilidade turística integra, ou não, a fase 
de instalação desse empreendimento.

(…)
III  - A. PROBATÓRIO
IV. DIREITO
(…)
ASSIM, QUANTO AO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO 

artigo 20.º DO DECRETO -LEI n.º 423/83, DE 5 DE DEZEMBRO:
Esta questão foi recentemente decidida pela Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-

bunal Administrativo, em julgamento ampliado, nos termos do artigo 148.º do CPTA, pelo que, neste 
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circunstancialismo, há que aderir à posição maioritariamente sufragada (6 votos a favor, 4 contra) no 
acórdão do STA de 23 de Janeiro de 2013 — processo n.º 969/12 (cfr., ainda, os arestos nos 969/12, 
1001/12 e 1005/12 proferidos na mesma sessão e os n.ºs 971/12, 972/12, 999/12, 1003/12 e 1193/12, 
proferidos na sessão seguinte, em 30 de Janeiro de 2013, todos no mesmo sentido  - que, adiante -se 
desde já, foi o de a primeira aquisição de fracção destinada a exploração turística não integrar já a fase 
de instalação do empreendimento).

Vejamos, pois:
O Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, veio actualizar o instituto da utilidade turística 

que, de acordo com o seu preâmbulo, se havia revelado “um dos instrumentos mais eficazes para o 
desenvolvimento do sector, em particular no que respeita a equipamento hoteleiro e similar, a que foi 
inicialmente dirigido”, mas que, após 30 anos de vigência, não correspondia já às necessidades efec-
tivas do sector do turismo.

Nos termos do seu artigo 1.º, “A utilidade turística consiste na qualificação atribuída aos em-
preendimentos de carácter turístico que satisfaçam os princípios e requisitos definidos no presente 
diploma e suas disposições regulamentares”, sendo atribuída — artigo 2.º, n.º 1  - “por despacho do 
membro do governo com tutela sobre o sector do turismo”.

Por regra — artigo 3º, n.º 5  -, “A utilidade turística abrange a totalidade dos elementos compo-
nentes ou integrantes dos empreendimentos”, podendo — artigo 7.º  - ser atribuída a título prévio ou 
definitivo, sendo (nº 2) “a título prévio quando for atribuída antes da entrada em funcionamento dos 
empreendimentos novos e nos casos previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 5º” e (n.º 3) a título 
definitivo “quando for atribuída a empreendimentos já em funcionamento ou resultar da confirmação 
da utilização turística concedida a título prévio”.

Dispõe o artigo 20.º do mesmo Decreto -Lei n.º 423/83:
1  - São isentas de sisa e do imposto sobre sucessões e doações, sendo o imposto do selo redu-

zido a um quinto, as aquisições de prédios ou de fracções autónomas com destino à instalação de 
empreendimentos qualificados de utilidade turística, ainda que tal qualificação seja atribuída a título 
prévio, desde que se mantenha válida e seja observado o prazo fixado para a abertura ao público do 
empreendimento.

2 — A isenção e a redução estabelecidas no número anterior verificar -se -ão também na transmis-
são a favor da empresa exploradora, no caso de a proprietária ser uma sociedade de locação financeira 
e a transmissão se operar ao abrigo e nos termos do contrato de locação financeira que determinou a 
aquisição do empreendimento pela sociedade transmitente.

Estes benefícios são de aplicação automática, pois resultam directa e imediatamente da lei, pelo 
que não têm de ser reconhecidos no despacho de atribuição da utilidade turística.

São, assim, requisitos da isenção de sisa, rectius IMT, e da redução a 1/5 do Imposto de Selo:
1 — O prédio ou a fracção autónoma adquirida tem que se integrar na fase de instalação de em-

preendimento qualificado como de utilidade turística;
2 — O estatuto de utilidade turística tem que estar válido; e
3 — Tem que ser observado o prazo fixado para a abertura ao público do empreendimento. Quanto 

ao primeiro requisito, sumariou -se no citado acórdão do STA:
“I  - Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos a que as 

mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das leis”, 
sendo que “Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos de direito, 
devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro decorrer 
directamente da lei” (art. 11º, nºs 1 e 2, da LCT).

II  - No âmbito do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendi-
mentos turísticos, estabelecido no Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, o conceito de instalação de 
um empreendimento turístico compreende o conjunto de actos jurídicos e os trâmites necessários ao 
licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme o 
caso) das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem como 
a obtenção dos títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística (cfr. 
Capítulo IV, arts. 23,º ss.).

III  - Quando o legislador utiliza a expressão aquisição de prédios ou de fracções autónomas com 
destino à «instalação», para efeitos do beneficio a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º do Decreto -Lei 
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, não pode deixar de entender -se como referindo -se precisamente à aqui-
sição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois 
de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que 
se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos.

IV  - Este conceito de «instalação» é o que se mostra adequado a todo o tipo de empreendimentos 
turísticos e não é posto em causa pelo facto de os empreendimentos poderem ser construídos/insta-
lados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a 
«instalação».
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V  - Nos empreendimentos turísticos constituídos em propriedade plural (que compreendem lotes 
e ou fracções autónomas de um ou mais edifícios, nos termos do disposto no art. 52º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março), destacam -se dois procedimentos distintos, ainda que possam ocorrer 
em simultâneo: um relativo à prática das operações necessárias a instalar o empreendimento; outro, 
relativo às operações necessária a pô -lo em funcionamento e a explorá -lo, sendo que a venda das uni-
dades projectadas ou construídas faz necessariamente parte do segundo.

VI  - O legislador pretendeu impulsionar a actividade turística prevendo a isenção / redução de pa-
gamento de Sisa /Selo, para os promotores que pretendam construir/criar estabelecimentos (ou readaptar 
e remodelar fracções existentes) e não quando se trate da mera aquisição de fracções (ou unidades de 
alojamento) integradas nos empreendimentos e destinadas à exploração, ainda que sejam adquiridas 
em data anterior à própria instalação/licenciamento do empreendimento.

VII  - Quem adquire as fracções não se torna um co -financiador do empreendimento, com a res-
ponsabilidade da respectiva instalação, uma vez que está a adquirir um produto turístico que foi posto 
no mercado pelo promotor, seja a aquisição feita em planta ou depois de instalado o empreendimento, 
como um qualquer consumidor final, tanto mais que as fracções podem ser adquiridas para seu uso 
exclusivo e sem qualquer limite temporal (no caso de empreendimentos turísticos constituídos em 
propriedade plural).

VIII  - Não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas destinados à cons-
trução/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de alojamento por 
consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se encontrem afectas 
à exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no artº 20º, n.º 1, do 
Decreto - Lei n.º 423/83. (..)“.

No caso dos autos, resulta provado — aliás, as partes não divergem quanto aos factos, apenas 
quanto ao direito que lhes é aplicável  - que os Impugnantes fizeram a primeira aquisição de fracção 
autónoma integrada no “Aldeamento Turístico D…………”, o qual, em datas anteriores à compra, já 
tinha tido o seu titulo constitutivo de empreendimento turístico com propriedade horizontal aprovado 
pelo Instituto do Turismo, IP; era titular de alvará emitido pela Câmara Municipal de Vila do Bispo 
para “apartamentos turísticos de quatro estrelas”; e detentor do estatuto de “utilidade turística”.

Mas, assim sendo, tal aquisição não pode beneficiar da isenção de IMT nem da redução do im-
posto de selo previstas no artigo 20º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, à míngua do 
primeiro requisito cumulativo aí previsto  - aquisição de fracção autónoma com destino à instalação de 
empreendimentos qualificados de utilidade turística  -, uma vez que o empreendimento já se encontrava 
licenciado e apto a funcionar e os Impugnantes actuaram como consumidores finais de um produto 
turístico posto no mercado pelo promotor, que não como co -financiadores na construção do empreen-
dimento, de modo que a aquisição da fracção já não integrou a fase de instalação do empreendimento, 
mas a da sua exploração.

Ficando deste modo prejudicado o conhecimento dos restantes requisitos cumulativos de que 
depende o beneficio fiscal, bem como o conhecimento dos vícios de forma (falta de fundamentação) 
e procedimentais (preterição do direito de audição prévia) assacados aos actos impugnados, pois 
actuando a Administração no âmbito de poderes estritamente vinculados, os actos impugnados nade 
empreendimentos qualificados de utilidade turística  -, uma vez que o empreendimento já se encontrava 
licenciado e apto a funcionar e os Impugnantes actuaram como consumidores finais de um produto 
turístico posto no mercado pelo promotor, que não como co -financiadores na construção do empreen-
dimento, de modo que a aquisição da fracção já não integrou a fase de instalação do empreendimento, 
mas a da sua exploração.

Ficando deste modo prejudicado o conhecimento dos restantes requisitos cumulativos de que 
depende o beneficio fiscal, bem como o conhecimento dos vícios de forma (falta de fundamentação) e 
procedimentais (preterição do direito de audição prévia) assacados aos actos impugnados, pois actuando 
a Administração no âmbito de poderes estritamente vinculados, os actos impugnados nunca poderiam 
ter outro conteúdo.

V. DECISÃO
Termos em que, julgando improcedente a Impugnação Judicial, se mantêm os actos de liquidação 

adicionais de IMT e Imposto de Selo relativos à aquisição da fracção A que faz parte do Aldeamento 
Turístico D………….”

DECIDINDO NESTE STA
A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A questão que se suscita no presente processo tem vindo a ser decidida de modo uniforme por 

este Supremo Tribunal Administrativo, na sequência do julgamento ampliado com a intervenção de 
todos os juízes desta Secção de Contencioso Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art.º 148.º 
do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), no processo n.º 968/12, e que deu 
origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, de 23 de Janeiro de 2013, publicado 
na 1.ª Série do Diário da República, de 4 de Março de 2013 (http://dre.pt/pdfgratis/2013/03/04400.
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pdf), págs. 1197 a 1217 (O acórdão pode também ser consultado em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/
35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f4a0c005dab5bc0980257b110039c597?OpenDocument.).

Foi nesse acórdão, cuja fundamentação o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé adop-
tou, que se louvou a sentença recorrida.

No processo em que foi proferido o mencionado acórdão estava em causa indagar, tal como nos 
presentes autos, da ilegalidade dos actos de liquidação de IMT e de Imposto de Selo respeitantes à 
aquisição de uma fracção autónoma que faz parte de um aldeamento turístico, ou seja, se a mesma reúne 
todas as condições legais para beneficiar da isenção de IMT e de redução de imposto de selo previstos 
no art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, dada a utilidade turística reconhecida àquele 
aldeamento pelo Senhor Secretário de Estado do Turismo.

A sentença entendeu que não, pois não se verifica «o primeiro requisito cumulativo previsto naquele 
normativo – aquisição de fracção autónoma com destino à instalação de empreendimentos qualificados 
de utilidade turística –, uma vez que o empreendimento já se encontrava licenciado e apto a funcionar 
e os Impugnantes actuaram como consumidores finais de um produto turístico posto no mercado pelo 
promotor, que não como co -financiadores na construção do empreendimento, de modo que a aquisição 
da fracção já não integrou a fase de instalação do empreendimento, mas a da sua exploração».

Os Recorrentes continuam a sustentar que, tratando -se da primeira aquisição de uma fracção in-
tegrante de um empreendimento turístico, feita com a opção deliberada de afectar o bem à exploração 
turística e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a essa aquisição os 
benefícios fiscais previstos no citado art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83 (isenção de IMT e redução de 
4/5 de Imposto do Selo).

Ou seja, o que importa determinar é se a primeira aquisição de imóvel integrado em empreendi-
mento a que foi atribuída utilidade turística se destinou ainda à instalação desse empreendimento ou 
se integra, pelo menos, no processo de concretização dessa instalação, ou se, pelo contrário, o empre-
endimento já se encontrava instalado à data dessas aquisições.

DO CONCEITO DE INSTALAÇÃO PARA EFEITOS DOS BENEFÍCIOS A QUE SE REFERE 
O art. 20.º DO DECRETO -LEI n.º 423/83, DE 5 DE DEZEMBRO

Como deixámos já dito, a questão foi apreciada e decidida no referido acórdão de 23 de Janeiro 
de 2013, em julgamento ampliado com a intervenção de todos os juízes desta Secção de Contencioso 
Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art. 148.º do CPTA, o qual, por decisão tomada pela 
maioria dos Juízes Conselheiros em exercício na Secção, uniformizou a jurisprudência nos termos:

«O conceito de «instalação», para efeitos dos benefícios a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º, do 
Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, reporta -se à aquisição de prédios (ou de fracções autónomas) 
para construção de empreendimentos turísticos, depois de devidamente licenciadas as respectivas ope-
rações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que se dedicam à actividade de promoção/criação 
dos mesmos e não os adquirentes de fracções autónomas em empreendimentos construídos/instalados 
em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a «ins-
talação»».

Como tem vindo a ser afirmado por este Supremo Tribunal Administrativo em ulteriores acór-
dãos em que a mesma questão se colocou, «tendo em conta a suprema importância da uniformidade da 
jurisprudência no âmbito interno dos tribunais, sobretudo em face da segurança e da estabilidade das 
relações jurídicas a que o direito deve ambicionar e aceder, e que encontra consagração no art. 8.º, n.º 3 
do Código Civil – ao impor ao julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento 
análogo, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito – cumpre -nos aderir a essa 
orientação jurisprudencial e aos fundamentos em que se estriba o referido acórdão, vertidos, de forma 
abreviada mas elucidativa, no respectivo sumário». Sumário que foi destacado na sentença recorrida 
cujo trecho destacamos supra e para o qual remetemos.

Os Recorrentes não aportam novas razões, alegando, em síntese, por um lado, que o julgador devia 
ter seguido os objectivos constantes da introdução do Decreto -Lei n.º 423/83 e fazer uma interpretação 
mais actualizada dos princípios dele constantes, o que conduziria a uma decisão de sentido oposto 
àquela a que chegou e, por outro lado, alegam que a sentença recorrida e o acórdão em que a mesma 
se baseia enfermam de enorme confusão conceptual entre os conceitos de exploração e instalação, por 
os decisores não terem tido o cuidado e a preocupação de entender a realidade económica subjacente 
à instalação de um empreendimento turístico. O essencial da tese que defendem coincide com a tese 
que consta dos votos de vencido lavrados no referido acórdão.

Assim, em face do art. 8.º, n.º 3, do Código Civil, e tendo em conta que, desde a prolação daquele 
acórdão, a questão tem vindo a ser apreciada e decidida uniformemente e com o mesmo sentido decisó-
rio, em vários outros acórdãos desta mesma Secção, impõe -se -nos, em respeito pela citada orientação 
jurisprudencial, julgar improcedente o recurso e confirmar a sentença recorrida

Preparando a decisão, formulamos a seguinte conclusão:
De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo de 23 de Janeiro de 2013 em julgamento ampliado, nos termos do disposto no 
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art. 148.º do CPTA, no processo n.º 968/12, e que deu origem ao acórdão uniformizador de jurispru-
dência n.º 3/2013, a aquisição de unidades de alojamento num empreendimento turístico, ainda que 
integradas no empreendimento em causa e, por isso, afectas à exploração turística, não pode beneficiar 
das isenções consagradas no art. 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83 de 05/12.

4. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Adminis-

trativo acordam, em conferência, em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.
Custas pelos Recorrentes.

Lisboa, 23 de Outubro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Valente Torrão — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 23 de Outubro de 2013.

Assunto:

Aldeamento turístico. D.L. 423/83 de 05/12. Isenções de IMT e selo.

Sumário:

De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Janeiro de 2013 em julgamento ampliado, 
nos termos do disposto no art. 148.º do CPTA, no processo n.º 968/12, e que deu 
origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, a aquisição de 
unidades de alojamento num empreendimento turístico, ainda que integradas no 
empreendimento em causa e, por isso, afectas à exploração turística, não pode 
beneficiar das isenções consagradas no art. 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83 
de 05/12.

Processo n.º 1014/13 -30.
Recorrente: A… e Outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
A…, com o número de identificação fiscal … e B…, com o número de identificação fiscal …, ambos 

com domicílio em …, …, em …  - Inglaterra, impugnaram as liquidações adicionais de Imposto Muni-
cipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis e de Imposto de Selo, pedindo as suas anulações.

Por sentença de 28 de Fevereiro de 2013, julgou improcedente a impugnação judicial. Reagiram 
os ora recorrentes A… e B…, interpondo o presente recurso cujas alegações integram as seguintes 
conclusões:

1ª  - Tratando -se da primeira aquisição de uma fracção integrante de um empreendimento turístico, 
feita com a opção deliberada de afectar o bem à exploração turística (como resulta claramente de o con-
trato de cedência de exploração ter sido assinado ainda antes da escritura pública de compra e venda), 
e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a essa aquisição os benefícios 
fiscais previstos no artigo 20º do DL 423/83 — isenção de IMT e redução de 4/5 de Imposto do Selo.

2ª  - A posição do Douto Tribunal na sentença ora recorrida, parece, com a devida vénia, resultar 
da desconsideração da nova realidade jurídica constituída pelo aldeamento turístico, em que se veri-
fica, ao contrário de anteriores situações de aplicação destes benefícios, e para além do promotor, uma 
pluralidade de proprietários que adquiriram as suas fracções antes da entrada em funcionamento do 
empreendimento e em que todos exercem, através das unidades de alojamento de que são proprietários, 
uma actividade turística.

3ª  - O conceito de instalação, em torno do qual gira toda a questão em apreciação, deve, deste 
forma, ser interpretado de forma dinâmica, e, muito em particular, com consideração dessas novas 
realidades jurídico económicas..
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Nestes termos e nos demais de Direito e com o sempre mui Douto Suprimento deste Venerando 
Tribunal, deve ser dado provimento ao presente Recurso, anulando -se a Douta Sentença recorrida, por 
ilegal com as demais consequências legais, nomeadamente a anulação da liquidação de IMT, IS e juros 
compensatórios.

Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
1. A… e B… recorrem da sentença proferida que julgou a impugnação improcedente.
2. Emitindo parecer:
Está em causa a interpretação da norma do art. 20.º do Dec. -Lei n.º 423/83.
Remonta à década iniciada em 1950 o apoio às empresas exploradoras e proprietárias de empreen-

dimentos ou fracções turísticas, em termos de serem concedidas isenções fiscais a, entre outros tributos, 
ao imposto de sisa — assim, art. 13.º da Lei n.º 2073, de 23 -12 -1954, em que tal inicialmente se previa 
apenas quanto aos “estabelecimentos hoteleiros previamente declarados de utilidade turística”.

Tal foi posteriormente alargado a outros casos, com expressão no art. 13.º do Código de Imposto 
de Sisa e Sobre Sucessões e Doações, nomeadamente, no caso da referida “declaração de utilidade 
turística” vir a ocorrer e os ditos estabelecimentos “abertos à exploração no prazo fixado pelo Presi-
dente do Conselho” - assim, o § único da dita disposição.

Nesta disposição previu -se que, reunidos os mesmos, tivesse então lugar a devolução posterior 
do imposto que tivesse sido pago.

Novo regime veio a ser aprovado pelo Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, com o qual se 
pretendeu alargar o apoio já concedido, conforme vagamente consta da respectiva lei de autorização 
legislativa.

O mesmo veio a ser alterado pelo Dec. -Lei n.º 38/94, de 8/2.
Como alterações mais relevantes são ainda de assinalar as seguintes:
 - outros benefícios vieram a ser previstos no art. 16.º do cit. Dec. -Lei, os quais ficaram sujeitos 

ao formalismo constante do art. 17.º, salvo no que respeita aos previstos na sua alínea b), em que se 
previu que fosse o despacho de “despacho de atribuição da utilidade turística” a definir o âmbito de 
aplicação, de acordo com o previsto no art. 4.º do referido Dec. -Lei n.º 38/94;

 - outros benefícios vieram ainda a ser previstos nos arts. 18.º e 19.º seguintes, sendo que o re-
ferente a imposto complementar por juros de suprimentos ficou também dependente dos respectivos 
empréstimos serem “destinados à construção, instalação e ou funcionamento do empreendimentos em 
que tal utilidade tenha sido atribuído, a título prévio ou definitivo”;

 - a isenção de imposto de sisa/I.M.T. e a redução de imposto de selo, passou a ser prevista quanto 
às “aquisições de prédios e fracções autónomas com destino à instalação de empreendimentos quali-
ficados de utilidade turística” na expressão do art. 20.º n.º 1;

 - no caso da empresa exploradora ser locadora das ditas fracções, previu -se ainda que a dita isenção 
se mantivesse posteriormente quando tivesse sido utilizada a forma de locação, conforme ficou ainda 
a constar do dito art. 20.º no seu n.º 2.

Da análise das referidas inovações, resulta unívoco ser de considerar que a referida isenção de 
I.M.T. e redução de imposto de selo apenas é de considerar quando a aquisição teve lugar com destino 
à instalação, mas já não com vista à exploração.

E quanto ao preenchimento destes conceitos é de recorrer ao que resulta do regime jurídico da 
instalação, exploração e funcionamento desses empreendimentos que sofreu posteriormente diversas 
alterações, nomeadamente, pelo Dec. -Lei n.º 167/97, de 4/7, e pelo Dec. -Lei n.º 38/08, de 7/3, que ao 
caso resulta ser também de aplicar.

De acordo com a previsão constante dos arts. 30.º a 32.º deste diploma, o destino à instalação é 
preenchido com a “autorização de utilização”.

Certo é que tal tinha já sido atingido à data da prolação do dito despacho do despacho de decla-
ração de utilidade turística proferido pelo Secretário de Estado do Turismo e que se mostra publicado 
na II s. do D.R. n.º 40, de 31/12/2010, a pedido da sociedade C…, SA..

Com efeito, no mesmo se refere que a licença de utilização turística tinha sido obtida a 19 -7 -10, 
pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, e com base em parecer do Instituto do Turismo, vinculativo 
quanto à declaração que foi proferida para os outros referidos benefícios entretanto criados.

Em face do entendimento que acima se defende quanto à norma em causa, é de entender 
não ser de julgar como abrangida na isenção de I.M.T. e redução de imposto de selo a transacção 
onerosa da fracção em causa que foi efectuada não com destino à instalação do empreendimento 
turístico, mas à exploração, e tendo a mesma ocorrido já após a dita autorização de utilização ter 
sido concedida.

Nesse sentido próximo decidiu também o acórdão de uniformização de jurisprudência do S.T.A. 
n.º 3/2013, o qual se encontra publicado no D.R. I s. de 4 -3 -2013) e de que não se vê razão para divergir.

3. Concluindo, quer parecer que o recurso é de improceder, sendo de manter o decidido, em face 
do entendimento que se defende quanto à norma em causa e jurisprudência já firmada do S.T.A..



4204

2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1.
Em 19 de Julho de 2010, a Câmara Municipal de Vila do Bispo emitiu o alvará de utilização 

n.º 152/2010, relativo ao “Aldeamento Turístico D…”, onde consta a utilização “apartamentos turísticos 
de quatro estrelas”.

2.
Nos dias 20 de Julho e 24 de Setembro de 2010, o Instituto do Turismo, IP, aprovou o título consti-

tutivo do empreendimento turístico com propriedade horizontal designado “Aldeamento Turístico D…”.
3.
Em 31 de Dezembro de 2010, na 2.ª Série do Diário da República, foi publicado o Despacho do 

Secretário de Estado do Turismo n.º 19.364/2010 no qual, além do mais, foi decidido “1 — Atribuir 
utilidade turística a título definitivo ao Aldeamento Turístico D… …” e “2 — Fixar a validade da 
utilidade turística em sete anos (…) ou seja, até 19 de Julho de 2017”.

4.
No dia 28 de Janeiro de 2011, A… e B… adquiriram a fracção autónoma designada pelas letras 

AC, destinada a alojamento turístico, que faz parte do Aldeamento Turístico D…
5.
Os Impugnantes celebraram com E…., SA, na qualidade de entidade exploradora do aldeamento 

turístico “D…”, um acordo designado “Contrato de Arrendamento para Exploração Turística” relativo 
à fracção autónoma identificada em 4.

6.
No dia 7 de Janeiro de 2011, foram apresentadas as declarações Modelo 1 n.º 2011/5417 e 

2011/5427 para liquidação de IMT e respectivo imposto de Selo Verba 1.1., referente àquela aquisição 
do direito de propriedade plena da fracção autónoma AC do Aldeamento Turístico D…, na proporção 
de 50% para cada Impugnante.

7.
Com base em cada uma destas declarações foram emitidas — actos impugnados — as liquidações 

adicionais de IMT e IS que foram notificadas ao Impugnante respectivo nos seguintes termos: “Fica 
por este meio notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura do aviso 
de recepção, solicitar guias neste Serviço de Finanças para pagamento do valor total de €11.682,83, 
sendo €10.635,63 referente a Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis IMT, e 
€ 1.047,20 de Imposto de Selo, devido pelo facto de ter sido indevidamente reconhecida a isenção do 
IMT e 80% do Imposto de Selo, nos termos do artigo 20.º do DL n.º 423/83, de 5 de Dezembro, por 
se verificar que não estão reunidos os pressupostos para aplicação da isenção prevista no referido 
diploma legal (…)”.

3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Loulé julgou a impugnação improcedente por entender que: (destacam-

-se apenas os trechos mais relevantes da decisão com interesse para o presente recurso)
“I. RELATÓRIO
A…, com o número de identificação fiscal … e B…, com o número de identificação fiscal …, 

ambos com domicílio em …, …, em …  - Inglaterra, vêm impugnar as liquidações adicionais de Imposto 
Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis e de Imposto de Selo, pedindo as suas anulações.

III  - A. PROBATÓRIO
(…)
IV. DIREITO
Nos termos do artigo 124.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, que estabelece 

a “ordem de conhecimento dos vícios na sentença”, o tribunal deve apreciar prioritariamente os que 
conduzam à declaração de inexistência ou nulidade do acto impugnado e, depois, os vícios alegados 
que conduzam à sua anulação, devendo começar por aqueles “cuja procedência determine, segundo o 
prudente critério do julgador, mais estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos”.

Ora, a eventual procedência da violação de lei propicia ao interessado tutela mais estável e eficaz, 
uma vez que, em geral, impede a renovação do acto.

Pelo que se conhecerá primeiro da questão de saber se a primeira aquisição de fracção autónoma 
destinada a exploração turística e integrada em empreendimento turístico de propriedade plural a que foi 
atribuído o estatuto de utilidade turística integra, ou não, a fase de instalação desse empreendimento.

ASSIM, QUANTO AO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO BENEFICIO FISCAL PREVISTO NO 
artigo 20.º DO DECRETO -LEI n.º 423/83, DE 5 DE DEZEMBRO:

Esta questão foi recentemente decidida pela Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo, em julgamento ampliado, nos termos do artigo 148.º do CPTA, pelo que, neste 
circunstancialismo, há que aderir à posição maioritariamente sufragada (6 votos a favor, 4 contra) no 
acórdão do STA de 23 de Janeiro de 2013 — processo n.º 969/12 (cfr., ainda, os arestos nos 969/12, 
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1001/12 e 1005/12 proferidos na mesma sessão e os n.ºs 971/12, 972/12, 999/12, 1003/12 e 1193/12, 
proferidos na sessão seguinte, em 30 de Janeiro de 2013, todos no mesmo sentido  - que, adiante -se 
desde já, foi o de a primeira aquisição de fracção destinada a exploração turística não integrar já a fase 
de instalação do empreendimento).

Vejamos, pois:
O Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, veio actualizar o instituto da utilidade turística 

que, de acordo com o seu preâmbulo, se havia revelado “um dos instrumentos mais eficazes paro o 
desenvolvimento do sector, em particular no que respeita a equipamento hoteleiro e similar, a que foi 
inicialmente dirigido”, mas que, após 30 anos de vigência, não correspondia já às necessidades efec-
tivas do sector do turismo.

Nos termos do seu artigo 1.º, “A utilidade turística consiste na qualificação atribuída aos empre-
endimentos de carácter turístico que satisfaçam os princípios e requisitos definidos no presente diploma 
e suas disposições regulamentares”, sendo atribuída — artigo 2º, n.º 1  - “por despacho do membro do 
governo com tutela sobre o sector do turismo”.

Por regra — artigo 3º, n.º 5  -‘“A utilidade turística abrange a totalidade dos elementos compo-
nentes ou integrantes dos empreendimentos”, podendo — artigo 7.º  - ser atribuída a titulo prévio ou 
definitivo, sendo (n.º 2) “a título prévio quando for atribuída antes da entrada em funcionamento dos 
empreendimentos novos e nos casos previstos nas alíneas b) e c do n.º 1 do artigo 5.” e (nº3) a título 
definitivo “quando for atribuída a empreendimentos já em funcionamento ou resultar da confirmação 
da utilização turística concedida a título prévio”.

Dispõe o
Artigo 20.º do mesmo Decreto -Lei n.º 423/83:
1  - São isentas de sisa e do imposto sobre sucessões e doações, sendo o imposto do selo redu-

zido a um quinto, as aquisições de prédios ou de fracções autónomas com destino à instalação de 
empreendimentos qualificados de utilidade turística, ainda que tal qualificação seja atribuída a titulo 
prévio, desde que se mantenha válida e seja observado o prazo fixado para a abertura ao público do 
empreendimento.

2  - A isenção e a redução estabelecidas no número anterior verificar -se -ão também na transmissão 
a favor da empresa exploradora, no caso de a proprietária ser uma sociedade de locação financeira e 
a transmissão se operar ao abrigo e nos termos do contrato de locação financeira que determinou a 
aquisição do empreendimento pela sociedade transmitente.

Estes benefícios são de aplicação automática, pois resultam directa e imediatamente da lei, pelo 
que não têm de ser reconhecidos no despacho de atribuição da utilidade turística.

São, assim, requisitos da isenção de sisa, rectius IMT, e da redução a 1/5 do Imposto de Selo:
1 — O prédio ou a fracção autónoma adquirida tem que se integrar na fase de instalação de em-

preendimento qualificado como de utilidade turística;
2 — O estatuto de utilidade turística tem que estar válido; e
3 — Tem que ser observado o prazo fixado para a abertura ao público do empreendimento. Quanto 

ao primeiro requisito, sumariou -se no citado acórdão do STA:
“I  - Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos a que as 

mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das leis”, 
sendo que “Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos de direito, 
devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro decorrer 
directamente da lei” (art. 11.º, nºs 1 e 2, da LCT).

II  - No âmbito do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendi-
mentos turísticos, estabelecido no Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, o conceito de instalação de 
um empreendimento turístico compreende o conjunto de actos jurídicos e os trâmites necessários ao 
licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme o 
caso) das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem como 
a obtenção dos títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística (cfr. 
Capítulo IV, arts. 23.º ss.).

III  - Quando o legislador utiliza a expressão aquisição de prédios ou de fracções autónomas com 
destino à «instalação», para efeitos do beneficio a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º do Decreto -Lei 
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, não pode deixar de entender -se como referindo -se precisamente à aqui-
sição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois 
de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que 
se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos.

IV  - Este conceito de «instalação» é o que se mostra adequado a todo o tipo de empreendimentos 
turísticos e não é posto em causa pelo facto de os empreendimentos poderem ser construídos/insta-
lados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a 
«instalação».
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V  - Nos empreendimentos turístico constituídos em propriedade plural (que compreendem lotes 
e ou fracções autónomas de um ou mais edifícios, nos termos do disposto no art. 52º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março), destacam -se dois procedimentos distintos, ainda que possam ocorrer 
em simultâneo: um relativo à prática das operações necessárias a instalar o empreendimento; outro, 
relativo às operações necessária a pô -lo em funcionamento e a explorá -lo, sendo que a venda das uni-
dades projectadas ou construídas faz necessariamente parte do segundo.

VI  - O legislador pretendeu impulsionar a actividade turística prevendo a isenção/redução de pa-
gamento de Sisa/Selo, para os promotores que pretendam construir/criar estabelecimentos (ou readaptar 
e remodelar fracções existentes) e não quando se trate da mera a aquisição de fracções (ou unidades de 
alojamento) integradas nos empreendimentos e destinadas à exploração, ainda que sejam adquiridas 
em data anterior à própria instalação/licenciamento do empreendimento.

VII  - Quem adquire as fracções não se torna um co -financiador do empreendimento, com a res-
ponsabilidade da respectiva instalação, uma vez que está a adquirir um produto turístico que foi posto 
no mercado pelo promotor, seja a aquisição feita em planta ou depois de instalado o empreendimento, 
como um qualquer consumidor final, tanto mais que as fracções podem ser adquiridas para seu uso 
exclusivo e sem qualquer limite temporal (no caso de empreendimentos turísticos constituídos em 
propriedade plural).

VIII  - Não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas destinados à cons-
trução/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de alojamento por 
consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se encontrem afectas 
à exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no art. 20º, n.º 1, do 
Decreto -Lei nº423/83. (...)”.

No caso dos autos, resulta provado — aliás, as partes não divergem quanto aos factos, apenas 
quanto ao direito que lhes é aplicável  - que os Impugnantes fizeram a primeira aquisição de fracção 
autónoma integrada no “Aldeamento Turístico D…”, o qual, em datas anteriores à compra, já tinha 
tido o seu título constitutivo de empreendimento turístico com propriedade horizontal aprovado pelo 
Instituto do Turismo, IP; era titular de alvará emitido pela Câmara Municipal de Vila do Bispo para 
“apartamentos turísticos de quatro estrelas”; e detentor do estatuto de “utilidade turística”.

Mas, assim sendo, tal aquisição não pode beneficiar da isenção de IMT nem da redução do im-
posto de selo previstas no artigo 20º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, à míngua do 
primeiro requisito cumulativo aí previsto  - aquisição de fracção autónoma com destino à instalação de 
empreendimentos qualificados de utilidade turística  -, uma vez que o empreendimento já se encontrava 
licenciado e apto a funcionar e os Impugnantes actuaram como consumidores finais de um produto 
turístico posto no mercado pelo promotor, que não como co -financiadores na construção do empreen-
dimento, de modo que a aquisição da fracção já não integrou a fase de instalação do empreendimento, 
mas a da sua exploração.

Ficando deste modo prejudicado o conhecimento dos restantes requisitos cumulativos de que 
depende o beneficio fiscal, bem como o conhecimento dos vícios de forma (falta de fundamentação) e 
procedimentais (preterição do direito de audição prévia) assacados aos actos impugnados, pois actuando 
a Administração no âmbito de poderes estritamente vinculados, os actos impugnados nunca poderiam 
ter outro conteúdo.

V. DECISÃO
Termos em que, julgando improcedente a Impugnação Judicial, se mantêm os actos de liquidação 

adicionais de IMT e Imposto de Selo relativos à aquisição da fracção AC que faz parte do Aldeamento 
Turístico D…”

DECIDINDO NESTE STA
A questão que se suscita no presente processo tem vindo a ser decidida de modo uniforme por este Supremo 

Tribunal Administrativo, na sequência do julgamento ampliado com a intervenção de todos os juízes desta Secção de 
Contencioso Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art.º 148.º do Código de Processo nos Tribunais Adminis-
trativos (CPTA), no processo n.º 968/12, e que deu origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, 
de 23 de Janeiro de 2013, publicado na 1.ª Série do Diário da República, de 4 de Março de 2013 (http://dre.pt/pdfgra-
tis/2013/03/04400.pdf), págs. 1197 a 1217 (O acórdão pode também ser consultado em http://www.dgsi.pt/
jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f4a0c005dab5bc0980257b110039c597?OpenDocument.).

Foi nesse acórdão, cuja fundamentação o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé adop-
tou, que se louvou a sentença recorrida.

No processo em que foi proferido o mencionado acórdão estava em causa indagar, tal como nos 
presentes autos, da ilegalidade dos actos de liquidação de IMT e de Imposto de Selo respeitantes à 
aquisição de uma fracção autónoma que faz parte de um aldeamento turístico, ou seja, se a mesma reúne 
todas as condições legais para beneficiar da isenção de IMT e de redução de imposto de selo previstos 
no art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, dada a utilidade turística reconhecida àquele 
aldeamento pelo Senhor Secretário de Estado do Turismo.
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A sentença entendeu que não, pois não se verifica «o primeiro requisito cumulativo previsto naquele 
normativo – aquisição de fracção autónoma com destino à instalação de empreendimentos qualificados 
de utilidade turística –, uma vez que o empreendimento já se encontrava licenciado e apto a funcionar 
e os Impugnantes actuaram como consumidores finais de um produto turístico posto no mercado pelo 
promotor, que não como co -financiadores na construção do empreendimento, de modo que a aquisição 
da fracção já não integrou a fase de instalação do empreendimento, mas a da sua exploração».

Os Recorrentes continuam a sustentar que, tratando -se da primeira aquisição de uma fracção in-
tegrante de um empreendimento turístico, feita com a opção deliberada de afectar o bem à exploração 
turística e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a essa aquisição os 
benefícios fiscais previstos no citado art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83 (isenção de IMT e redução de 
4/5 de Imposto do Selo).

Ou seja, o que importa determinar é se a primeira aquisição de imóvel integrado em empreendi-
mento a que foi atribuída utilidade turística se destinou ainda à instalação desse empreendimento ou 
se integra, pelo menos, no processo de concretização dessa instalação, ou se, pelo contrário, o empre-
endimento já se encontrava instalado à data dessas aquisições.

DO CONCEITO DE INSTALAÇÃO PARA EFEITOS DOS BENEFÍCIOS A QUE SE REFERE 
O art. 20.º DO DECRETO -LEI n.º 423/83, DE 5 DE DEZEMBRO

Como deixámos já dito, a questão foi apreciada e decidida no referido acórdão de 23 de Janeiro 
de 2013, em julgamento ampliado com a intervenção de todos os juízes desta Secção de Contencioso 
Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art. 148.º do CPTA, o qual, por decisão tomada pela maioria 
dos Juízes Conselheiros em exercício na Secção, uniformizou a jurisprudência nos seguintes termos:

«O conceito de «instalação», para efeitos dos benefícios a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º, do 
Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, reporta -se à aquisição de prédios (ou de fracções autónomas) 
para construção de empreendimentos turísticos, depois de devidamente licenciadas as respectivas opera-
ções urbanísticas, visando beneficiar as empresas que se dedicam à actividade de promoção/criação dos 
mesmos e não os adquirentes de fracções autónomas em empreendimentos construídos/instalados em 
regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a «instalação»».

Como tem vindo a ser afirmado por este Supremo Tribunal Administrativo em ulteriores acór-
dãos em que a mesma questão se colocou, «tendo em conta a suprema importância da uniformidade da 
jurisprudência no âmbito interno dos tribunais, sobretudo em face da segurança e da estabilidade das 
relações jurídicas a que o direito deve ambicionar e aceder, e que encontra consagração no art. 8.º, n.º 3 
do Código Civil – ao impor ao julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento 
análogo, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito – cumpre -nos aderir a essa 
orientação jurisprudencial e aos fundamentos em que se estriba o referido acórdão, vertidos, de forma 
abreviada mas elucidativa, no respectivo sumário». Sumário que foi destacado na sentença recorrida 
cujo trecho destacamos supra e para o qual remetemos.

Os Recorrentes não aportam novas razões, alegando, em síntese, por um lado, que o julgador devia 
ter seguido os objectivos constantes da introdução do Decreto -Lei n.º 423/83 e fazer uma interpretação 
mais actualizada dos princípios dele constantes, o que conduziria a uma decisão de sentido oposto 
àquela a que chegou e, por outro lado, alegam que a sentença recorrida e o acórdão em que a mesma 
se baseia enfermam de enorme confusão conceptual entre os conceitos de exploração e instalação, por 
os decisores não terem tido o cuidado e a preocupação de entender a realidade económica subjacente 
à instalação de um empreendimento turístico. O essencial da tese que defendem coincide com a tese 
que consta dos votos de vencido lavrados no referido acórdão.

Assim, em face do art. 8.º, n.º 3, do Código Civil, e tendo em conta que, desde a prolação daquele 
acórdão, a questão tem vindo a ser apreciada e decidida uniformemente e com o mesmo sentido decisó-
rio, em vários outros acórdãos desta mesma Secção, impõe -se -nos, em respeito pela citada orientação 
jurisprudencial, julgar improcedente o recurso e confirmar a sentença recorrida

Preparando a decisão, formulamos a seguinte conclusão:
De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo de 23 de Janeiro de 2013 em julgamento ampliado, nos termos do disposto no 
art. 148.º do CPTA, no processo n.º 968/12, e que deu origem ao acórdão uniformizador de jurispru-
dência n.º 3/2013, a aquisição de unidades de alojamento num empreendimento turístico, ainda que 
integradas no empreendimento em causa e, por isso, afectas à exploração turística, não pode beneficiar 
das isenções consagradas no art. 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83 de 05/12.

4. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.
Custas pelos Recorrentes.

Lisboa, 23 de Outubro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Valente Torrão — Casimiro 
Gonçalves. 
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 Acórdão de 23 de Outubro de 2013.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Competência do Supremo Tribunal Administrativo. Questão 
de direito.

Sumário:

Suscitando o recorrente questão de facto da qual pretende extrair consequências jurí-
dicas, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito, sendo, 
por isso, competente para dele conhecer o TCA e não o STA.

Processo n.º 1112/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da decisão que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Sintra, julgou procedente a impugnação deduzida por A…,S.A., com os demais sinais dos autos, 
contra a liquidação n.º 2005 024151103 referente a IMI e ao ano de 2005, no valor de 5.925,60 Euros.

1.2. Termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I  - A impugnante requereu a inscrição na matriz de dois prédios tendo, somente, no ano de 2004, 

solicitado o deferimento do pagamento de IMI, com fundamento no disposto na alínea e) do n.º 1 do 
artigo 10º do Código de CA;

II  - A Administração Tributária indeferiu esse pedido por, em primeiro lugar, entender que a im-
pugnante nunca comprovou que os prédios controvertidos foram inscritos na Classe 3  - Existências do 
balanço do ano de 2001, conforme determina o referido normativo e por, em segundo lugar, os prédios 
controvertidos estarem já edificados;

III  - A Administração Tributária considera que a decisão do Tribunal a quo pecou por apresen-
tar uma fundamentação nebulosa e errónea quanto aos pressupostos de aplicação do artigo 10º n.º 1 
alínea e) do Código de CA;

IV  - A Administração Tributária entende que, face aos factos dados como assentes, a situação 
fáctica é subsumível à previsão do artigo 9º n.º 1 alínea e) do Código de IMI, pelo que, constando os 
prédios controvertidos no activo da impugnante no ano de 2002, a isenção de imposto terminou no 
ano de 2004;

V  - Do que ficou exposto, conclui a Administração Tributária ter o Tribunal a quo andado mal na 
sua decisão, entendendo dever manter -se o acto tributário referente a IMI do ano de 2005.

Termina pedindo o provimento do recurso, com a consequente revogação da decisão recorrida e 
com a impugnação judicial a ser declarada improcedente.

1.3. A recorrida apresentou contra -alegações (fls. 116 a 123) pugnando pela confirmação do 
julgado.

1.4. Tendo o recurso sido interposto para o TCA Sul, este Tribunal veio, por decisão sumária do 
relator, de 3/5/2013 (fls. 153 a 156), a declarar a respectiva incompetência, em razão da hierarquia, 
para conhecer do recurso, por este apenas versar matéria de direito, declarando competente para dele 
conhecer o STA.

1.5. Remetidos os autos a este Tribunal, o Exmo. Procurador -Geral Adjunto emite Parecer no 
qual suscita a excepção da incompetência, em razão da hierarquia, deste Supremo Tribunal, nos termos 
seguintes, além do mais:

«1. As conclusões das alegações delimitam o âmbito e o objecto do recurso (art. 684º n.º 3 CPC/
art. 2º alínea e) CPPT).

Na conclusão II a recorrente contraria facto inscrito no probatório (nº 3), ao alegar que os lotes 
de terreno adquiridos pelo sujeito passivo do imposto não foram inscritos no ano 2001 na classe 3 - 
existências da sua contabilidade, dessa alegação pretendendo extrair consequência jurídica relevante 
quanto ao termo do prazo de não sujeição a imposto (art. 9º n.º l alínea e) CIMI; cf. desenvolvimento 
da conclusão no texto das alegações, arts. 9º e l0º).

É indiferente para apreciação da questão da competência a efectiva relevância dos factos alegados 
pelo recorrente para o julgamento do objecto do recurso.
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A decisão da questão da competência do tribunal não pode fundamentar -se em argumentos jurídicos 
que denunciem a sua proposta de solução para a decisão da causa, a qual incumbe exclusivamente ao 
tribunal que vier a ser declarado competente, segundo as normas aplicáveis.

Neste contexto o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito sendo o STA - SCT 
incompetente. Em razão da hierarquia, para o seu conhecimento e competente o TCA Sul  - SCT (arts. 26º 
alínea b) e 38º alínea a) ETAF 2002; art. 280º n.º l CPPT).

2. A interessada poderá requerer, oportunamente, o envio do processo para o tribunal declarado 
competente (art. 18º n.º 2 CPPT).

O Ministério Público tem legitimidade para a suscitação da incompetência absoluta do tribunal 
em processo judicial tributário (art. 16º n.º 2 CPPT).

A competência dos tribunais da jurisdição fiscal é de ordem pública; o seu conhecimento precede 
o de qualquer outra matéria (art. l3º CPTA/art. 2º alínea e) CPPT).

A declaração de incompetência em razão da hierarquia a proferir pelo STA prevalece sobre a 
declaração anteriormente proferida pelo TCA Sul  - SCT (decisão fls. 153/156; art. 5º n.º 2 ETAF).

É irrelevante para a decisão da questão da competência a apreciação da recorrente sobre o exclusivo 
fundamento do recurso em matéria de direito, expressa com alguma reserva (cf. fls. 150/151).

CONCLUSÃO:
O STA  - secção de Contencioso Tributário é incompetente, em razão da hierarquia, para o conhe-

cimento do recurso, sendo competente o TCA Sul – SCT».
1.6. Notificada a recorrente do teor do douto Parecer do MP, veio alegar o seguinte:
«1  - Segundo o parecer do Ministério Público do qual fomos agora notificados, o Supremo Tribunal 

Administrativo é incompetente para o conhecimento do presente recurso jurisdicional, porquanto, o 
presente recurso jurisdicional não se funda, exclusivamente, em matéria de direito.

2  - Ora, pese embora o entendimento que já foi anteriormente expresso por esta Representante 
da Fazenda Pública, a fls..., ponderada e analisada novamente a questão, também não nos repugna 
considerar que, efectivamente, a Fazenda Pública, nas suas alegações de recurso, a fls. 109 e segs., 
conclusão II), terá contestado o ponto 3. da matéria de facto dada como provada, por entender que 
não está provado que os prédios controvertidos foram inscritos na classe 3  - Existências do Balanço 
no ano de 2001.

3  - Requer -se assim e, desde já, prevenindo a eventualidade de o STA se julgar incompetente, 
em razão da hierarquia, para o conhecimento do recurso interposto pela Fazenda Pública, a remessa 
dos autos, nos termos do art. 18º n.º 2 do CPPT, para o tribunal que for julgado o competente para o 
conhecimento daquele recurso.

Termos pelos quais, e com o douto suprimento de V. Exas., se requer, caso se entenda que procede 
o parecer do Ministério Público, que sejam os autos remetidos ao Tribunal que venha a ser julgado o 
competente.»

1.7. Corridos os vistos legais, cabe deliberar.
FUNDAMENTOS
2. Na decisão recorrida julgou -se provada a factualidade seguinte:
1  - A Adm. Fiscal procedeu à liquidação de IMI no ano de 2005 à impugnante, com o 

n.º 2005/024151103, relativo aos artºs matriciais n.º 14634, n.º 10897 e n.º 12863, das Freguesias 
de … e …, respectivamente  - cfr D.C de fls. 19, dos autos.

2  - A impugnante é uma sociedade que tem por objecto a compra e venda, a revenda e execução 
de obras de imóveis adquiridos para esse fim, tendo adquirido três lotes de terreno para construção, em 
25.01.2001.  - cfr “Certidão do Registo Comercial de Cascais” de fls. 21 a 25 e fotocópia certificada 
das escrituras lavradas no 1º C.N. de Cascais, de fls. 27 a 30, dos autos.

3  - Os lotes de terreno mencionado em 2 passaram a figurar nas existências da sociedade adquirente 
a partir daquele ano de aquisição – cfr. art. 9º da p.i. de fls. 3 e segs.

4  - Tendo iniciado obras de edificação nos referidos lotes veio a apresentar declarações Modelo 
129 de Inscrição de Prédio Urbano na Matriz relativo aos prédios mencionados em 2, no 1º serviço de 
finanças de Cascais, em 07.02.2002, substituídas em 08.08.2002 e em 20.10.2003, e em 17.04.2002, 
substituída em 06.08.2002, respeitante aos prédios sitos em … e …, respectivamente.  - cfr “Declaração 
para Inscrição de Prédio na Matriz”, de fls. 76, 87, 107, 109 a 112, 118, 125, 136, 152 e 153, 154 e 
155, do P.A. apenso.

5  - Em 10.05.2004, a impte. procedeu à apresentação de participação de afectação dos prédios 
edificados a venda, tendo sido indicado que se trata de construção de edifício para venda, tendo o Ser-
viço de Finanças competente elaborado Informação anexa ao pedido.  - cfr. “Participação p/ efeitos do 
art. 10º do C.C.A.” e Informação de fls. 169 a 185, do P.A apenso.

3. A questão atinente à competência é prévia às demais, pois que a sua eventual procedência 
prejudicará, precisamente, o conhecimento de qualquer outra (cfr. n.º 2 do art. 16º do CPPT e arts. 96º 
e segts. do actual CPC – correspondentes aos anteriores arts. 101º e sgts. na anterior redacção), sendo 
que a infracção das regras da competência em razão da hierarquia determina a incompetência absoluta 
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do Tribunal, que é de conhecimento oficioso e pode ser arguida ou suscitada até ao trânsito em julgado 
da decisão final (cfr. nºs. 1 e 2 do art. 16 do CPPT).

E como se referiu o Tribunal Central Administrativo Sul declarou -se incompetente, em razão da 
hierarquia, para decidir o presente recurso, declarando competente para o efeito a Secção de Contencioso 
Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo.

Ora, tal como resulta da alínea b) do art. 26º e da alínea a) do art. 38º do ETAF (na redacção da 
Lei 107 -D/2003 de 31.12) e do n.º 1 do art. 280º do CPPT), a competência do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos Tribunais Tributários 
restringe -se, exclusivamente, a matéria de direito, constituindo, assim, uma excepção à competência 
generalizada do Tribunal Central Administrativo, ao qual compete (cfr. alínea a) do art. 38º) conhecer 
«dos recursos de decisões dos Tribunais Tributários, salvo o disposto na alínea b) do artigo 26º.

Em consonância, o n.º 1 do art. 280º do CPPT prescreve que das decisões dos tribunais tributários 
de 1ª instância cabe recurso para o Tribunal Central Administrativo, salvo quando a matéria for exclu-
sivamente de direito, caso em que cabe recurso para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo.

Reserva -se, portanto, ao Supremo Tribunal Administrativo o papel de tribunal de revista, com 
intervenção reservada para os casos em que a matéria de facto controvertida no processo esteja estabi-
lizada e apenas o direito se mantenha em discussão.

E embora para aferir da competência, em razão da hierarquia, do STA, haja que atentar, em 
princípio, apenas no teor das conclusões da alegação do recurso (pois por aquelas se define o objecto 
e se delimita o âmbito deste ― cfr. o n.º 3 do art. 684º e os nºs. 1 e 3 do art. 690º, ambos do CPC – a 
que corresponde o actual art. 635º do novo CPC) e verificar se, perante tais conclusões, as questões 
controvertidas se resolvem mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas 
jurídicas, ou se, pelo contrário, a sua apreciação implica a necessidade de dirimir questões de facto (ou 
porque o recorrente defende que os factos levados ao probatório não estão provados, ou porque diverge 
das ilações de facto que deles se devam retirar, ou, ainda, porque invoca factos que não vêm dados 
como provados e que não são, em abstracto, indiferentes para o julgamento da causa), não deixa de ser 
necessário confrontar as Conclusões com a própria substância das alegações do recurso, nomeadamente, 
se nestas se afrontar expressamente a factualidade que suporta a decisão.

E se o recorrente suscitar qualquer questão de facto, o recurso já não terá por fundamento ex-
clusivamente matéria de direito, ficando, desde logo, definida a competência do Tribunal Central 
Administrativo, independentemente da eventualidade de, por fim, este Tribunal vir a concluir que a 
discordância sobre a matéria fáctica, ou que os factos não provados alegados são irrelevantes para a 
decisão do recurso.

E para efeitos da mesma competência, há, ainda, que atentar, sendo caso disso, se em sede de contra-
-alegações, vem requerida a ampliação do âmbito do recurso ao abrigo do disposto no art. 684º -A do CPC.

4.1. O Exmo. relator junto do TCAS entendeu que a questão a apreciar no recurso se reconduz a 
uma questão exclusivamente jurídica, já que:

 - A recorrente dissente do decidido por entender que, face aos factos dados como assentes, a si-
tuação fáctica é subsumível à previsão do art. 9º n.º l alínea e) do Código do IMI, pelo que, constando 
os prédios controvertidos no activo da impugnante no ano de 2002, a isenção de imposto terminou no 
ano de 2004.

 - Quer nas alegações quer nas conclusões das mesmas, a recorrente não contradita o probatório 
da sentença nem indica facto ou circunstância nele omitido e aceita mesmo na íntegra a factualidade aí 
dada como provada, só discordando, pois, da interpretação dada pelo Tribunal na aplicação do direito 
aos factos.

 - A solução da questão posta pela recorrente radica, pois, unicamente, na fixação da correcta in-
terpretação das normas jurídicas aplicáveis ao caso, sem necessidade de formulação de qualquer juízo 
sobre matéria fáctica, pois que a assente não foi controvertida nem se indica facto ou circunstância que 
tenha sido omitido no probatório. Trata -se, unicamente, de mera divergência jurídica da recorrente.

 - Nesta perspectiva, o recurso tem por exclusivo fundamento matéria de direito.
4.2. Todavia, com o devido respeito, afigura -se -nos não ser de corroborar o entendimento adop-

tado pelo TCAS.
Com efeito, como refere o MP, na conclusão II a recorrente contraria facto inscrito no proba-

tório (nº 3), ao alegar que os lotes de terreno adquiridos pelo sujeito passivo do imposto não foram 
inscritos no ano 2001 na classe 3  - existências da sua contabilidade, dessa alegação pretendendo 
extrair consequência jurídica relevante quanto ao termo do prazo de não sujeição a imposto (art. 9º 
n.º l alínea e) CIMI).

E esta conclusão resulta ainda mais clara se atentarmos no correspondente texto das alegações 
(arts. 9º a 13º) onde a recorrente sustenta o seguinte:

«… a impugnante alegou ter adquirido os prédios urbanos no ano de 2001, mas nunca fez 
prova, junto da Administração Tributária ou em juízo, de que tinha feito “… figurar no activo”, 
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conforme exige o artigo 10º, n.º 1 alínea e) do Código de CA, os referidos prédios urbanos, nesse 
mesmo ano.

10.º A expressão enunciada pelo artigo 10º n.º 1 alínea e) do Código de CA “...figurar no activo”, 
exige que a impugnante apresente à Administração Tributária, a inscrição dos referidos prédios urba-
nos no balanço referente ao ano de 2001, comprovando que aqueles figuram na Classe 3  - Existências 
[cfr. estabelece o Plano Oficial de Contabilidade (POC)], juntamente com a comunicação ao Serviço 
de Finanças.

11.º Ora, como estabelece o artigo 342º n.º 1 do Código Civil, “Àquele que invocar um direito cabe 
fazer a prova dos factos constitutivos do direito alegado”, e a impugnante não fez prova de que tinha 
efectivamente inscrito os prédios urbanos referidos, na sua contabilidade naquela data, pelo que,

12º O Tribunal a quo andou mal quando considerou que era de “...aplicar o prazo ínsito no 
artigo 10º da CA dado que os pressupostos de não sujeição se verificaram anteriormente a 1 de De-
zembro de 2003 e considerando o prazo de suspensão de 5 anos a contar da data de aquisição dos 
prédios controvertidos”,

13º Não vislumbrando, a Administração Tributária, na fundamentação nebulosa do Tribunal a 
quo, argumentos válidos para considerar que ficou provado ter a impugnante preenchido os pressu-
postos exigidos pela norma em questão.»

Ora, para a apreciação dos erros de julgamento imputados à sentença [que, enunciando a 
questão a decidir, considerou que ela «tem a ver com a consideração do inicio da sujeição a imposto 
nos casos de suspensão da tributação por facto de um determinado tipo de prédio se destinar: 
A ser objecto de construção de edifícios para venda (no caso de terreno destinado a construção 
referida na alínea d), do n.º l, do art. 9º do IMI (…); e A revenda (no caso de compra de quais-
quer prédios para revenda referida na alínea e), do n.º l, do art. 9º do IMI (…)» sendo que «… 
os pressupostos da suspensão da tributação são aqueles que resultavam dos factos determinantes 
da respectiva aplicação, i. e., se se verificava a situação, no activo da empresa ou no seu activo 
circulante, de terreno para construção ou de prédio destinado a revenda, consoante o caso»] não 
é irrelevante aquela factualidade acima especificada, pois que, como salienta o MP, por um lado, 
a recorrente pretende extrair, dessa alegação, consequência jurídica relevante quanto ao termo 
do prazo de não sujeição a imposto e, por outro lado, é indiferente para apreciação da questão da 
competência a relevância dos factos alegados pelo recorrente para o julgamento do objecto do 
recurso, sendo que a decisão da questão da competência do tribunal não pode fundamentar -se em 
argumentos jurídicos que denunciem a sua proposta de solução para a decisão da causa, a qual 
incumbe exclusivamente ao tribunal que vier a ser declarado competente, segundo as normas 
aplicáveis.

Aliás, a recorrente, convidada a pronunciar -se sobre a questão da competência, veio agora con-
siderar que, apesar do entendimento anteriormente expresso, «ponderada e analisada novamente a 
questão, também não nos repugna considerar que, efectivamente, a Fazenda Pública, nas suas alega-
ções de recurso, a fls. 109 e segs., (conclusão II), terá contestado o ponto 3. da matéria de facto dada 
como provada, por entender que não está provado que os prédios controvertidos foram inscritos na 
classe 3  - Existências do Balanço no ano de 2001.»

Concluímos, portanto, que o presente recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria 
de direito, sendo, por isso, competente para o seu conhecimento a Secção do Contencioso Tributário 
do Tribunal Central Administrativo, a tanto não obstando o facto de já existir no processo decisão do 
TCA Sul sobre a questão da competência hierárquica.

Com efeito, tal não é impeditivo da presente decisão em sentido divergente, sendo que, nessas 
situações, prevalece a decisão do Tribunal de hierarquia superior, como estabelece o n.º 2 do artigo 5º 
do ETAF e sendo, ainda, que a infracção das regras da competência em razão da hierarquia determina 
a incompetência absoluta do Tribunal, que é de conhecimento oficioso e pode ser arguida ou suscitada 
até ao trânsito em julgado da decisão final (cfr. nºs. 1 e 2 do art. 16 do CPPT).

Procede, portanto, esta questão prévia invocada pelo MP, ficando, nesta medida e por ora, preju-
dicado o imediato conhecimento das restantes questões suscitadas no recurso.

DECISÃO
Termos em que se acorda em declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em razão 

da hierarquia, para conhecer do presente recurso e em declarar (nº 3 do art. 18º do CPPT) competente o 
Tribunal Central Administrativo Sul (Secção do Contencioso Tributário), para o qual a recorrente tinha, 
aliás, interposto o recurso e para o qual também agora já requereu a remessa do processo, de harmonia 
com o preceituado no n.º 2 daquele mesmo artigo.

Sem custas.

Lisboa, 23 de Outubro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Valente Torrão. 
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 Acórdão de 23 de Outubro de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Pressupostos.

Sumário:

Atenta a natureza excepcional do recurso de revista previsto no art. 150º do CPTA, 
(quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância 
jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão 
do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito), não 
se verificam os respectivos pressupostos se a questão suscitada se reconduz, no es-
sencial, a questão de natureza manifestamente casuística e singular, não susceptível 
de, como tal, se repetir em casos futuros.

Processo n.º 1180/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública interpõe recurso de revista excepcional, nos termos do artigo 150º do CPTA, 

do acórdão que, proferido em 22/1/2013 pelo Tribunal Central Administrativo Sul, julgou improcedente 
o recurso no recurso que aí correu termos sob o n.º 6055/12 e a mesma Fazenda Pública interpusera 
da sentença do TAF de Almada que julgara procedente a impugnação deduzida por A…, Lda., contra 
a liquidação de IVA e respectivos juros compensatórios relativa ao ano de 1999.

1.2. A recorrente alega o recurso e termina formulando as Conclusões seguintes:
A) Quanto à questão que considera que, a falta de tal requisito de anotação do elemento de identi-

ficação da pessoa que assina o A/R, presente no domicílio do sujeito passivo, leva a que tal notificação 
não tenha sido perfeita, não podendo funcionar a presunção contida na parte final do mesmo n.º 3 do 
artigo 39º do CPPT, verificam -se os requisitos que permitem a interposição de recurso de revista para 
o STA, nos termos do art. 150º do CPTA.

B) Uma vez que, tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos da utilidade 
jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular, 
decorrendo, da interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo 
como escopo a uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num 
número indeterminado de casos futuros.

C) Isto tendo em conta não só a pertinência da questão jurídica centrada na consideração de que 
a notificação se deve considerar efectuada no dia da assinatura do A/R, mesmo quando não é aposta a 
identificação de quem assina o aviso, mas a AT procedeu à correcta notificação do Sujeito Passivo, para 
o seu domicílio fiscal, e a carta é recebida no domicílio fiscal do SP, estas são questões susceptíveis de 
requerer uma apreciação por parte do STA, tendo em vista a necessidade de uma melhor aplicação do 
direito, neste e em outros casos concretos.

D) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre 
matéria acerca da qual é necessário clarificar a aplicação do direito a estes casos, sendo certo que a 
resposta a dar a essa questão pode interessar a um leque alargado de interessados e eventuais casos 
futuros, pelo que, o presente recurso servirá para uma melhor e, a partir da pronúncia do STA, uniforme 
aplicação do direito.

E) Quanto ao mérito do presente recurso o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, 
uma errada interpretação e aplicação da lei, art. 39º n.º 3 e n.º 4 do CPPT aos factos, pelo que, não se 
deve manter.

F) Ora, salvo o devido respeito, tal entendimento, de que a notificação não é perfeita por faltar 
a anotação da identificação da pessoa que assina o aviso de recepção, e considerar que se trata de um 
requisito essencial que condiciona a perfeição da notificação, esse entendimento desrespeita a referida 
disposição legal, porquanto, na prática admite que sempre que essa anotação não seja aposta no A/R 
(facto a que a AF é totalmente alheia) a notificação não se possa considerar realizada no dia da assinatura 
do A/R, mesmo que seja assinada por alguém autorizado para tal, ou pelo próprio SP.
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G) Com efeito, no que respeita ao momento em que a notificação se considera efectuada, outra 
não pode ser a interpretação dada ao n.º 3 do artigo 39º do CPPT, que não seja a de que a notificação 
se considera efectuada no dia da assinatura do aviso de recepção.

Não se pode imputar à Administração Tributária a responsabilidade da falta de menção da iden-
tificação da pessoa que assina o A/R, nem pode a AT arcar com o ónus da prova de que o SP recebeu 
a notificação.

H) Tal como refere o ponto V do Sumário do Acórdão do STA de 16/01/2013 proferido no Proc. 
0141/11: «V  - Não é merecedora de tutela jurídica a não recepção pelo sujeito passivo da comunicação 
de uma liquidação que lhe foi efectuada se, demonstrado que ficou que a AT respeitou os termos legais 
na notificação desse acto, o não recebimento é imputável àquele.»

l) Caso a decisão do Acórdão recorrido prevaleça, ficará a Administração condicionada por uma 
acção unicamente da responsabilidade dos funcionários dos serviços postais, para que uma notificação 
por carta registada com aviso de recepção se considere perfeita.

Termina pedindo que o presente recurso de revista seja admitido e, analisado o mérito do mesmo, 
lhe seja dado provimento, revogando -se o acórdão recorrido.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«Vem interposto recurso de revista do douto Acórdão do TCASul, de 22.01.2013 que, negando 

provimento ao recurso interposto pela Fazenda Pública, confirmou a decisão do TAF de Almada de 
21.06.2012, que se havia pronunciado pela caducidade do direito à liquidação dos actos impugnados.

O recurso de revista previsto no n.º 1, do art. 150º do CPTA, consagrando um duplo grau de recurso 
jurisdicional fundado em critérios qualitativos, tem natureza excepcional, apenas sendo admissível 
quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se 
revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para 
uma melhor aplicação do direito” (cfr., também, o art. 672º, n.º l do novo C.P.Civil).

Ora, salvo melhor entendimento, não se vê que a questão suscitada, que se prende com a notifi-
cação por carta registada com aviso de recepção (art. 39º, nºs. 3 e 4 do CPTA), assuma especial com-
plexidade e importância, interesse social significativo ou possua a relevância jurídica exigível para a 
admissibilidade da revista excepcional prevista no art. 150º do CPTA.

Com efeito, como é jurisprudência corrente deste Tribunal, e também do STJ, o requisito da 
“relevância jurídica” só se verifica quando a questão de direito implique, pela sua complexidade e no-
vidade, assinalável exercício exegético na sua resolução, susceptível de gerar controvérsia na doutrina 
e de conduzir a decisões contraditórias, o que se entende não ser o caso uma vez que a questão jurídica 
em causa, para além da sua reduzida importância, quer em termos jurídicos quer no plano do interesse 
social, não exibe complexidade ou dificuldade que possa suscitar grandes dissonâncias interpretativas 
ao nível da doutrina e da jurisprudência e que, por via disso, claramente demande o seu reexame em 
sede de recurso excepcional de revista, em ordem a uma melhor aplicação do direito. Também não se 
vê, por outro lado, que as instâncias tenham tratado a matéria em questão de forma ostensivamente 
errada ou juridicamente insustentável (cfr. o recente Ac do STA de 11.09.13  - P. 764/13 -30).

Nesta conformidade, por considerar que não se mostram preenchidos, no caso, os pressupostos 
do recurso de revista a que alude o n.º l do art. 150º do CPTA, pronuncio -me no sentido da inadmissi-
bilidade do recurso ora em apreço.»

1.5. Corridos os vistos legais, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. Nas instâncias julgaram -se provados e não provados os factos seguintes (sendo que os factos 

constantes dos nºs. 10 e 11 foram aditados no acórdão do TCAS, nos termos do art. 712º, n.º 1, alínea a), 
do CPC):

1  - A impugnante foi sujeita a procedimento de inspecção constando do Relatório de Inspecção 
Tributária, entre o mais, que:

“…A acção de inspecção decorreu entre 08/01/2003 e 11/07/2003 (…).
No dia 16 de Janeiro, apresentou -se na Rua dos …, n.º …  - 2830  - Barreiro, local onde decorreu 

a acção inspectiva, o Sr. B…, NIF …, na qualidade de sócio gerente (…).
Face à notificação de 8 de Janeiro de 2003, foi exibida a documentação do exercício de 1999 e 

2000 (…).” (cfr. cópia de relatório junta a fls.14 a 30 do processo administrativo apenso);
2  - Do anexo n.º 5 ao relatório de inspecção tributária referido no n.º 1 supra consta, entre o mais, que:
“(…) Para os devidos efeitos, notifica -se V.Exa, de que por meu despacho de 03/de Julho de 2003, 

foi prorrogado o prazo para a conclusão da acção inspectiva em curso, a essa sociedade por mais um 
período de três meses.(…)” (cfr. documento junto a fls. 42 do processo administrativo apenso);

3  - Foi enviada à impugnante uma notificação para o exercício do direito de audição sobre o pro-
jecto de conclusões do relatório de inspecção, da qual consta como data interna a de 29/07/2003 (Cfr. 
anexo 17 ao relatório de inspecção junto a fls. 82 do processo administrativo apenso);
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4  - Em 23/09/2003, foram assinados os avisos de recepção referentes ao envio das liquidações 
n.º 03256156, n.º 03256154 e n.º 03256155, à impugnante, nos termos dos quais consta como destina-
tário “A…, Lda.”, R. … …, …, 2830 Alto do Seixalinho (cfr. documentos juntos a fls. 14, 16 e 19 do 
processo de reclamação graciosa apenso);

5  - A Srª. C… assinou os avisos de recepção referidos no n.º 4 supra (cfr. documentos juntos a 
fls.14, 16 e 19 do processo de reclamação graciosa apenso; depoimento da testemunha C…);

6  - No ano de 2003 a Srª. C… não era funcionária da impugnante (cfr. documentos juntos a fls. 20 
a 32 dos presentes autos; depoimento da testemunha D…);

7  - Em 2/04/2004, a impugnante foi citada no âmbito do processo de execução fiscal 
n.º 2160 -2004/101108.1, proveniente de I.V.A., com a quantia exequenda de € 84.242,19 (cfr. docu-
mentos juntos a fls. 89 a 94 do processo administrativo apenso);

8  - Em 4/05/2004, a impugnante apresentou reclamação graciosa relativamente à dívida de I.V.A. 
do ano de 1999 (cfr. carimbo de entrada aposto a fls. 2 do processo de reclamação graciosa apenso);

9  - Em 29/03/2005, a impugnante foi notificada do arquivamento da reclamação graciosa referida 
no n.º 8 supra (cfr. documentos juntos a fls. 23 a 28 do processo de reclamação graciosa apenso).

10  - Em 2003, a sociedade impugnante, “A…, Lda.”, com o n.i.p.c. …, tinha a sua sede e domicílio 
fiscal sitos na Rua …, n.º …, 2830, Barreiro (cfr. cópia do relatório de inspecção junta a fls.14 a 30 do 
processo administrativo apenso; documento junto a fls. 83 do processo administrativo apenso);

11  - Dos avisos de recepção mencionados nos nºs. 4 e 5 do probatório não consta o reconhecimento 
da pessoa que assinou os mesmos e a anotação do número de um seu documento oficial de identificação 
(cfr. documentos juntos a fls. 14, 16 e 19 do processo de reclamação graciosa apenso).

3.1. Aceitando -se que o recurso excepcional de revista previsto no art. 150º do CPTA é também 
aplicável no processo judicial tributário, importa, antes de mais, aferir dos pressupostos de admissibi-
lidade contidos nessa disposição legal, em cujos nºs. 1 e 5 se estabelece:

«1  - Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 
excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a aprecia-
ção de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental 
ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

(…)
5  - A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do 

n.º 1 compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objecto de apreciação preliminar 
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de 
Contencioso Administrativo».

3.2. Interpretando o n.º 1 deste normativo, o STA tem vindo a acentuar a excepcionalidade deste 
recurso (cfr., por exemplo o ac. de 29/6/2011, rec. n.º 0569/11) no sentido de que o mesmo «quer pela 
sua estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e principalmente, 
pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve ser entendido como um 
recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num número 
limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva», reconduzindo-
-se como o próprio legislador sublinha na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 
93/VIII, a uma “válvula de segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que 
definiu: quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, 
se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária 
para a melhor aplicação do direito.

Na mesma linha de orientação Mário Aroso de Almeida pondera que «não se pretende generalizar 
o recurso de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolu-
ção final dos litígios», cabendo ao STA «dosear a sua intervenção, por forma a permitir que esta via 
funcione como uma válvula de segurança do sistema». (1)

E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos no normativo em causa (relevância 
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do 
recurso para uma melhor aplicação do direito), também a jurisprudência deste STA vem sublinhando que:

 - (i) só se verifica aquela relevância jurídica ou social quando a questão a apreciar for de com-
plexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, de enqua-
dramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar diferentes regimes 
potencialmente aplicáveis.

 - e (ii) só ocorre clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito 
quando se verifique capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situ-
ação singular, designadamente quando o caso concreto revele seguramente a possibilidade de ser visto 
como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada, passível de se repetir em casos futuros e cuja 
decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, ou suscite fundadas 
dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando 
incerteza e instabilidade na resolução dos litígios.
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Não se trata, portanto, de uma relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos 
complexo, que seja possível praticar sobre as normas discutidas, mas de uma relevância prática que deve 
ter como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e 
esta, em termos de capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situa-
ção singular (a «melhor aplicação do direito» deva resultar da possibilidade de repetição num número 
indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito: «o que em primeira 
linha está em causa no recurso excepcional de revista não é a solução concreta do caso subjacente, não 
é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo 
a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional. Para isso existem os 
demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um recurso excepcional, que só media-
tamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses»)  - cfr. o ac. desta Secção do STA, 
de 16/6/2010, rec. n.º 296/10, bem como, entre muitos outros, os acs. de 30/5/2007, rec. n.º 0357/07; 
de 20/5/09, rec. n.º 295/09, de 29/6/2011, rec. n.º 0568/11, de 7/3/2012, rec. n.º 1108/11, de 14/3/12, 
rec. n.º 1110/11, de 21/3/12, rec. n.º 84/12, e de 26/4/12, recs. nºs. 1140/11, 237/12 e 284/12.

E igualmente se vem entendendo que cabe ao recorrente alegar e intentar demonstrar a verificação 
dos ditos requisitos legais de admissibilidade da revista, alegação e demonstração a levar necessariamente 
ao requerimento inicial ou de interposição – cfr. arts. 676º n.º 2, 684º nºs. 1 e 2, e 685º -A, nºs. 1 e 2 do 
CPC (neste sentido, entre outros, os acórdãos do STA de 2/3/2006, 27/4/2006 e 30/4/2013, proferidos, 
respectivamente, nos processos nºs. 183/06, 333/06 e 0309/13).

3.3. No caso presente:
─ A recorrida A…, Lda., impugnou judicialmente as supra identificadas liquidações de IVA e 

juros compensatórios, relativas ao ano de 1999 e no valor global de Euros 84.242,19, bem como o 
acto de indeferimento da reclamação graciosa com o n.º 400094.3/04, invocando violação de lei por 
ter sido considerada intempestiva a apresentação da reclamação graciosa, preterição de formalidade 
essencial por se haver procedido à anualização da liquidação do imposto, falta de fundamentação do 
acto tributário, preterição de formalidade essencial por falta de audição prévia da impugnante antes da 
decisão de indeferimento da reclamação graciosa, caducidade do direito à liquidação e fundada dúvida 
sobre a existência do acto tributário de liquidação.

─ No TAF de Almada foi proferida sentença que julgou procedente a impugnação com funda-
mento em que ficou demonstrado que a impugnante tomou conhecimento das liquidações em causa 
em 2/4/2004, aquando da citação no âmbito do processo de execução fiscal n.º 2160200401011081 
e que, por isso, a notificação da liquidação ocorreu após o prazo de caducidade (4 anos) previsto no 
n.º 1 do art. 45º da LGT.

─ Inconformada, a Fazenda Pública recorreu para o TCAS, que, por acórdão de 22/1/2013 (fls. 120 
a 127) confirmou a decisão da 1ª instância, com a fundamentação que, em síntese, é a seguinte:

─ Face ao preceituado no n.º 1 do art. 38º do CPPT, a notificação que tenha por destinatária 
sociedade é efectuada, em regra, através de carta registada com aviso de recepção, sempre que tenha 
por objecto actos ou decisões susceptíveis de alterarem a situação tributária dos contribuintes, como 
é o caso dos actos tributários de liquidação. Tal notificação deverá ser efectuada em nome da própria 
sociedade, mas tem de ser levada à prática em determinadas pessoas físicas, à semelhança do que sucede 
no processo civil (art. 237º do CPC), especificando -se no art. 41º do CPPT as pessoas em quem pode 
ser feita a notificação, tanto no caso da notificação postal como no caso da citação pessoal e sendo 
aplicáveis, quanto às notificações por carta registada, as regras relativas à “perfeição das notificações” 
previstas no art. 39º, do mesmo diploma.

─ Na notificação por carta registada com aviso de recepção (nº 4 do art. 39º do CPPT) tem de 
ser identificada a pessoa que assina o a.r. e indicado no respectivo aviso o número do seu documento 
de identificação. E se não foi dada satisfação a esse requisito da notificação a notificação é irregular e 
inválida, se não se demonstrar, por qualquer meio, que a carta chegou efectivamente ao conhecimento 
dos seus destinatários.

─ Não se cumprindo todas as formalidades da notificação e não se provando que, apesar de elas 
não terem sido cumpridas, foi atingido o objectivo que se visava alcançar com a notificação, esta é 
inválida. E, no caso, recaindo sobre a AT o ónus da prova dos pressupostos de que depende o seu direito 
de exigir a obrigação tributária (art. 342º, n.º 1, do CCivil), designadamente que houve uma notificação 
validamente efectuada ou foi atingido o fim por ela visado de transmitir aos destinatários o teor da 
liquidação, tem de se valorar processualmente a favor dos destinatários da notificação a dúvida sobre 
estes pontos, o que se reconduz a que tudo se passe, para efeitos do processo, como se tal notificação 
não tivesse ocorrido.

3.4. Questionando o assim decidido, a recorrente lança mão do presente recurso excepcional de 
revista (art. 150º do CPTA) alegando que a questão de saber se a falta do requisito de anotação do 
elemento de identificação da pessoa que assina o A/R, presente no domicílio do sujeito passivo, leva a 
que tal notificação não tenha sido perfeita, não podendo funcionar a presunção contida na parte final 
do mesmo n.º 3 do art. 39º do CPPT, tem uma relevância e um impacto exteriores ao singular caso que 
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se discute nos autos, por isso também decorrendo, da interposição do presente recurso, a possibilidade 
da melhor clarificação e aplicação do direito.

Não é, porém, de aceitar tal alegação.
Como bem salienta o MP, não se vê que a apontada questão (que se prende com a notificação por 

carta registada com aviso de recepção (art. 39º, nºs. 3 e 4 do CPTA), assuma especial complexidade e 
importância, interesse social significativo ou possua a relevância jurídica exigível para a admissibilidade 
da revista excepcional prevista no art. 150º do CPTA.

E que ela assume, no caso, natureza manifestamente casuística decorre, até, da circunstância 
de o aresto recorrido claramente salientar que, relativamente às notificações consideradas, se não for 
dada satisfação ao requisito da identificação da pessoa que assina, a notificação é irregular e inválida 
«se não se demonstrar, por qualquer meio, que a carta chegou efectivamente ao conhecimento dos 
seus destinatários», sendo de atender, em caso de dúvida, ao ónus da prova para determinar se ocorreu 
notificação validamente efectuada ou foi atingido o fim por ela visado de transmitir aos destinatários 
o teor da liquidação.

Ou seja, para o acórdão recorrido, sempre a invalidade dependerá das circunstâncias factuais 
(singulares, portanto, em cada caso concreto), dependendo, consequentemente, também da valoração e 
análise dos elementos de prova e da relevância e valor probatório que lhes forem dados pelo julgador. 
Ainda no âmbito, portanto, da apreciação da questão (fáctica) de saber se a notificação foi validamente 
efectuada, pelo que, mesmo nesta perspectiva, a existir erro de julgamento, ele não se reporta apenas 
ao quadro legal da validade da notificação, mas interfere, ainda, com a prova dos elementos e forma-
lidades que são inerentes àquela.

Daí que se conclua que, no caso dos autos, não estamos perante uma questão tipo, susceptível de, 
como tal, se repetir em casos futuros, nem perante uma decisão ostensivamente errada, juridicamente 
insustentável ou que suscite fundadas dúvidas ou exiba complexidade ou dificuldade que possam sus-
citar grandes dissonâncias interpretativas ao nível da doutrina e da jurisprudência e que, por via disso, 
claramente demande o seu reexame em sede de recurso excepcional de revista, em ordem a uma melhor 
aplicação do direito. E, de todo o modo, também não se vê que as instâncias tenham tratado a matéria 
em questão de forma ostensivamente errada ou juridicamente insustentável.

Em suma, não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos na lei (nº 1 do art. 150º do 
CPTA) para a admissibilidade do recurso excepcional de revista.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em não admitir o presente recurso, por se considerar que não estão 

preenchidos os pressupostos a que se refere o n.º 1 do artigo 150º do CPTA.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 23 de Outubro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Valente Torrão.

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

 Acórdão de 23 de Outubro de 2013.

Assunto:

Assistência mútua internacional em matéria fiscal. Suspensão de eficácia de acto. 
Efeito do recurso jurisdicional. Inimpugnabilidade do acto objecto da providência 
cautelar. Ineficácia de acto de execução indevida.

Sumário:

 I — Por força do disposto no n.º 2 do art. 143º do CPTA, os recursos interpostos de 
decisões respeitantes à adopção de providências cautelares têm efeito meramente 
devolutivo, não se encontrando legalmente consagrada a possibilidade de ser atri-
buído efeito suspensivo, podendo o tribunal, quanto muito e ao abrigo do disposto 
no n.º 4 do art. 143º do CPTA, determinar a adopção de providências adequadas 
a minorar os danos que possam advir da execução da sentença.
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 II — No contencioso tributário o critério da impugnabilidade dos actos é o da sua 
lesividade imediata, objectiva, actual e não meramente potencial, ao contrário 
do que acontece no contencioso administrativo, onde a impugnabilidade depende 
apenas da externalidade ou eficácia externa do acto.

 III — A actuação procedimental que permite ao Estado Português a recolha de infor-
mação fiscal para ser facultada a outro Estado -Membro da União Europeia no 
âmbito de Assistência Mútua Internacional em Matéria Fiscal pode/deve ser re-
alizada através de procedimento tributário de inspecção disciplinado no Regime 
Complementar do Procedimento da Inspecção Tributária, aprovado pelo Dec. Lei 
n.º 413/98, de 31.12, o qual está adstrito às regras e princípios que regem esse 
procedimento e às normas e princípios jurídicos vigente no contencioso tributário 
sobre a impugnabilidade dos actos que o integram.

 IV — Tendo sido utilizado esse procedimento, os respectivos actos interlocutórios, ainda 
que ilegais e com eficácia externa, não são, em princípio, lesivos, pelo que a sua 
ilegalidade só pode ser suscitada aquando da impugnação deduzida contra o acto 
final, excepto se se tratar de um dos seguintes actos susceptíveis de impugnação 
imediata: (i) actos interlocutórios cujo escrutínio imediato e autónomo se encontre 
expressamente previsto na lei (“actos destacáveis”); (ii) actos que, embora inse-
ridos no procedimento e anteriores à decisão final, sejam imediatamente lesivos; 
(iii) actos trâmite que ponham um ponto final na relação da administração com o 
interessado, já que nestes casos, muito embora o acto continue a ser, na economia 
geral do procedimento, um acto preparatório pré -ordenado ao acto final, é para o 
seu destinatário o acto que define a posição da Administração e, por isso, o acto 
lesivo dos seus direitos ou interesses legítimos.

 V — O acto da administração tributária portuguesa que determina e credencia a acção 
inspectiva para recolha de informação fiscal a um contribuinte residente em Portu-
gal para prestação de informação a outro Estado -Membro (Espanha) não constitui 
o acto final do procedimento de cooperação mútua e intercâmbio internacional de 
informação em matéria fiscal, pois não é ele que põe um ponto final na relação 
da administração fiscal portuguesa com o contribuinte inspeccionado.

 VI — O acto que põe esse ponto final é o referido no n.º 1 do art. 6º do Dec.Lei n.º 127/90, 
de 17 de Abril, consubstanciado no acto (obrigatório) de notificação ao contri-
buinte de que vão ser facultadas a outro Estado -Membro informações fiscais a 
seu respeito e dado conhecimento da natureza dessas informações.

 VII — A Directiva 77/799/CEE não se opõe a que seja dado conhecimento ao contribuinte 
da informação que sobre si vai ser prestada para que a possa contestar/impugnar, 
já que a fixação de regras e procedimentos a este respeito competem exclusivamente 
ao direito nacional (acórdão do TJUE de 22/10/2013, no Proc n.º C276/12).

 VIII — Quando estão em causa actos administrativos em matéria tributária cuja legalidade 
tem de ser apreciada em acção administrativa especial regulada pelas normas 
do CPTA, tem de ser permitido ao seu autor a adopção das providências cautela-
res, antecipatórias ou conservatórias, que se mostrem adequadas a assegurar a 
utilidade da sentença a proferir nessa acção. Razão por que se deve admitir, no 
contencioso tributário, a suspensão de eficácia desses actos administrativos que 
constituem o objecto da acção administrativa, através da respectiva providência 
cautelar prevista nos arts. 112º e segs. do CPTA, bem como a dedução, nessa 
providência, do incidente previsto no art. 128º do CPTA.

 IX — Do art. 128º do CPTA decorre a proibição de a Administração executar um acto 
administrativo após ter sido interposta a providência cautelar da suspensão de 
eficácia, com o que se visa assegurar que, uma vez interposta a providência, a 
autoridade administrativa fique impedida de iniciar ou prosseguir a execução 
desse acto a partir do momento em que recebe o duplicado do pedido de suspen-
são, a menos que no prazo de 15 dias, assuma, em resolução fundamentada, que a 
execução é urgente porque o seu diferimento “seria gravemente prejudicial para 
o interesse público”.

 X — Se não existir essa resolução fundamentada, o tribunal tem de declarar ineficazes 
os actos de execução praticados na pendência da providência cautelar.

 XI — E não obsta à declaração de ineficácia de actos de execução a circunstância de 
a decisão da 1ª instância se ter negado a adoptar a providência e de ter sido in-
terposto recurso jurisdicional dessa decisão, pois embora o recurso tenha efeito 
devolutivo, o n.º 4 do art. 128º permite expressamente que a declaração de ineficá-
cia seja requerida até ao trânsito em julgado da decisão do processo cautelar, seja 
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ela proferida em que sentido for, pelo que só a negação definitiva da providência 
tem o efeito de fazer caducar a proibição de executar os actos que constituem o 
objecto dessa providência.

Processo n.º 1361/13 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrido: Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A…, S.A., com os demais sinais dos autos, veio interpor recurso jurisdicional da decisão 

proferida pelo TAF do Porto que julgou procedente a excepção da impugnabilidade dos actos que 
constituem o objecto da providência cautelar que intentou com vista à suspensão de eficácia do Des-
pacho n.º DI 201300003, de 4/01/2013, do Serviço de Inspecção Tributária da Direcção de Finanças do 
Porto – que determinou e credenciou, com vista a dar cumprimento a um pedido de troca de informações 
fiscais formulado pelas autoridades fiscais espanholas, a realização de acção inspectiva a esta sociedade 
para recolha de elementos aos períodos de tributação de 2006 e 2007 –, bem como a suspensão de efi-
cácia da Decisão da Direcção de Finanças do Porto, de 6/03/2013, de resposta desfavorável à oposição 
que esta sociedade deduziu à realização daquela inspecção, actos cuja anulação disse pretender pedir 
em acção administrativa especial a instaurar para o efeito.

Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. O presente recurso deve, desde logo, proceder porque os actos impugnados não poderão ser 

apreciados como interlocutórios do procedimento constante no artigo 6º do Decreto -Lei n.º 127/90, 
17 de Abril.

2. De facto, não se poderá olvidar que o procedimento de inspecção externo encetado à Recor-
rente foi desencadeado pela Administração Tributária portuguesa para dar cumprimento a um pedido 
de informações fiscais apresentado pela Autoridade Tributária espanhola.

3. Esta modalidade de troca de informação a “pedido” coloca, deste modo, a cargo da adminis-
tração tributária requerida a tarefa de obter/recolher a informação solicitada pela administração fiscal 
do Estado -Requerente, que deverá proceder como se actuasse por sua conta (“principio de actuação 
por conta própria”/“princípio da autonomia procedimental nacional”).

4. Ora, o artigo 11º do RCPIT, aprovado pelo DL 413/98, de 31 de Dezembro, prevê expressamente 
que «o procedimento de inspecção tributária tem um carácter meramente preparatório ou acessório 
dos actos tributários ou em matéria tributária sem prejuízo do direito de impugnação das medidas 
cautelares adoptadas ou de quaisquer outros actos, nos termos da lei» (sublinhado nosso).

5. Deste modo, e tendo presente os contornos particulares do caso sub judice, não se poderá deixar 
de concluir que o acto final do procedimento encetado à Recorrente de “consulta, recolha ou cruzamento 
de documentos” apenas afectará, a final, a esfera jurídica da sucursal espanhola da Recorrente, pelo 
que, só esta terá legitimidade para, posteriormente, o poder impugnar.

6. Assim, e sob pena da Recorrente ver precludido o seu direito processual de discutir a legalidade 
do acto em apreço, o mesmo deverá ser susceptível de impugnação imediata e autónoma por parte da 
Recorrente.

7. Mal se compreende, aliás, como é que os actos impugnados podem ser considerados interlocu-
tórios do procedimento previsto no artigo 6º do DL n.º 129/09, de 17 de Abril, e a notificação prevista 
no n.º 1 do aludido artigo como acto final susceptível de impugnação, quando essa mesma notificação 
apenas e tão só visa comunicar à pessoa relativamente à qual são prestadas as informações, quais as 
que vão ser transmitidas, a indicação da autoridade competente a que vai ser fornecida a informação e 
a natureza desta, além de que a mesma deveria ser “prévia” a qualquer tarefa de obtenção ou de recolha 
das informações solicitadas pela administração fiscal do Estado -Membro requerente.

8. Ora, a aqui Recorrente não foi notificada, nem ouvida previamente, nos termos do aludido arti-
go 6º, n.º 1 e n.º 3 do DL n.º 127/90, de 17 de Abril, não lhe tendo sido, assim, permitido pronunciar -se e 
até submeter à Autoridade Tributária portuguesa as razões por que entende que as informações solicitadas 
não devem ser transmitidas, direitos esses fundamentais de garantia e da sua efectiva protecção.

9. Assim, e contrariamente ao entendimento perfilhado pelo Tribunal a quo, uma vez que não houve 
qualquer notificação prévia do pedido solicitado antes de ser encetado pela Autoridade Tributária o acto 
de inspecção em apreço, o mesmo apresenta -se como imediatamente lesivo dos direitos e interesses 
legalmente protegidos da Recorrente, porquanto os elementos que a Autoridade Tributária portuguesa 
consultou, recolheu e pretende cruzar por meio do presente acto inspectivo estão irremediavelmente 
abrangidos pelo segredo comercial.

10. O que desde logo, nos termos do artigo 54º do CPPT, afasta o cumprimento do aludido princípio 
da impugnação unitária, possibilidade essa justificada por imposição constitucional, em consonância 
com o princípio constitucional da tutela judicial efectiva (artigos 20º n.º 1 e 268º n.º 4 da CRP).
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11. Assim, e tendo por seguro que a inultrapassável existência de uma verdadeira tutela jurisdicional 
efectiva exige que seja reconhecida a possibilidade de impugnação de actos, ainda que procedimentais, 
sempre que estes se mostrem imediatamente lesivos, os actos suspendendos em apreço deverão ser 
considerados impugnáveis, devendo -lhes ser aplicada a mesma disciplina aplicável aos acto destacáveis, 
sob pena de a Recorrente, se assim não se entender, nunca ter forma de obter uma verdadeira tutela 
jurisdicional efectiva.

Termos em que, deve o presente recurso ser julgado procedente e, em consequências, revogada 
a douta sentença recorrida nos moldes acima referidos, sendo apreciados os fundamentos da provi-
dência cautelar intentada, julgando -se a mesma, a final, procedente por provada. Assim se fazendo 
JUSTIÇA!

1.2. A Entidade Recorrida (Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira) apresentou contra-
-alegações para sustentar a manutenção do julgado, que rematou com as seguintes conclusões:

I. De acordo com o artigo 143º n.º 2 do CPTA, é regra geral que os recursos da não adopção de 
providências cautelares em matéria tributária têm efeito meramente devolutivo e não suspensivo;

II. Todavia ainda que tenha sido concedido efeito suspensivo no despacho de admissibilidade 
proferido pelo Tribunal “a quo”, sendo o acto inimpugnável e inexistindo objecto, salvo melhor opinião, 
não se verifica qualquer acto ou efeito a suspender, pelo que é inexequível o efeito pretendido;

III. Quanto à vexata quaestio, no contencioso tributário o critério subjacente de impugnabilidade 
dos actos é o da sua lesividade objectiva, imediata, actual e não meramente potencial.

IV. Os actos interlocutórios do procedimento não são imediatamente lesivos, razão pela qual a sua 
ilegalidade só pode ser suscitada aquando da eventual impugnação deduzida contra o acto final lesivo;

V. Tendo o pedido de troca de informações sido efectuado ao abrigo da Directiva n.º 1977/799/CEE 
do Conselho, transposta para o ordenamento jurídico português pelo Decreto -Lei n.º 127/90 de 17 de 
Abril, este determina um procedimento próprio de troca informações, impondo o artigo 6º n.º 1 a notifica-
ção prévia ao contribuinte do conteúdo da informação que será expedida ao Estado Membro requerente;

VI. Deste modo, não tendo ainda ocorrido a notificação, não se poderão projectar os efeitos ex-
ternos que permitam a impugnabilidade do acto.

VII. Assim, o procedimento inspectivo que deu lugar à recolha dos elementos requeridos pelo 
Estado Membro ao abrigo da Directiva n.º 1977/799/CEE do Conselho, está na categoria dos actos 
inimpugnáveis, ou melhor, naquela categoria de actos cuja impugnação terá que ser deduzida a final, 
que no caso sub judice ocorre com a notificação.

1.3. O Ministério Público apôs o seu visto nos autos.
1.4. Na pendência deste recurso, a Recorrente suscitou, ao abrigo do disposto no art. 128º, n.º 4 

do CPTA, incidente de declaração de ineficácia de acto de execução indevida dos despachos cuja 
suspensão se pretende obter com a presente providência cautelar, invocando, em suma, que apesar da 
dedução da providência cautelar e do efeito suspensivo atribuído ao recurso da decisão de indeferimento 
da providência, a Recorrida praticou, entretanto, actos de execução daqueles despachos, pois a Direcção 
de Serviços de Relações Internacionais notificou -a em 9/09/2013 do seguinte:

«Assunto: Notificação
Ao abrigo do n.º 1 do artigo 6º do Decreto -Lei n.º 127/90, de 17 de Abril, e de acordo com o 

solicitado por V. Exªs, informamos que foi recepcionada nesta Direcção de Serviços um pedido de 
informações apresentado pelas Autoridades Fiscais Espanholas, tendo sido solicitado informações 
fiscais de carácter geral sobre a vossa empresa, bem como informações e documentos referentes às 
transacções comerciais estabelecidas durante os anos de 2006 e 2007 entre a vossa empresa e a empresa 
espanhola A………, S.A., sucursal em Espanha, que foram recolhidos nos vossos registos contabilísticos 
pelos nossos Serviços Regionais de Inspecção.

Sem mais, apresentamos os nossos melhores cumprimentos».
1.5. Notificada a Recorrida para responder, nos termos previstos no art. 128º do CPTA, veio 

fazê -lo, reiterando o que já invocara em sede de contestação à providência cautelar e em sede de 
contra -alegações no recurso, defendendo, ainda, a inaplicabilidade do art. 128º do CPTA ao caso sub 
judice, por estar em causa uma medida cautelar prevista no art. 97º n.º 1 alínea i) do CPPT, com os 
efeitos previstos no art. 147º n.º 6 do CPPT, o que tornaria inaplicáveis as normas contidas no CPTA e 
tornaria desnecessária a resolução fundamentada prevista no art. 112º do CPTA para obter a suspensão 
de eficácia dos actos controvertidos.

1.6. Com dispensa dos vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, atenta a natureza urgente 
do processo, cumpre apreciar e decidir em conferência.

2. Na decisão recorrida foi julgada como provada a seguinte factualidade:
1. As autoridades fiscais espanholas, através da Direcção de Serviços de Relações Internacionais 

(DSRI), solicitaram a colaboração da DF do Porto no sentido de fornecer informações e documentos 
relativos à actividade da Autora nos anos de 2006 e 2007 (fls. 24);

2. A DF do Porto determinou a realização de procedimento de inspecção à Autora com extensão 
aos anos de 2006 e 2007, com vista à consulta, recolha e cruzamento de elementos;
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3. A Autora foi notificada para exibir no dia 11.03.2013, nas suas instalações, os livros, registos e 
documentos que integram a sua escrita relativamente à actividade exercida em 2006 e 2007 (fls. 26 e ss.);

4. Em 22.02.2013, a Autora deduziu oposição à realização do procedimento inspectivo (fls. 26 e ss.);
5. Por despacho de 06.03.2013 da DF do Porto foi decidido remeter à DSRI a informação sobre a 

oposição apresentada pela Autora, com conhecimento da Autora do teor da mesma (fls. 23 e ss.).
3. As questões que importa apreciar e decidir no presente recurso jurisdicional são as seguintes:
− questão prévia – conclusões I e II da contra -alegação do recorrido – saber se o Mmº Juiz “a 

quo” errou ao atribuir efeito suspensivo ao presente recurso;
− questão do mérito do recurso – conclusões da alegação da recorrente – saber se a decisão re-

corrida padece de erro de julgamento em matéria de direito ao ter julgado procedente a excepção de 
inimpugnabilidade dos actos que constituem o objecto da presente acção cautelar;

− questão incidental – saber se o incidente de declaração de ineficácia de actos de execução inde-
vida, previsto no art. 128º do CPTA, é aplicável à presente providência cautelar e, no caso afirmativo, 
se o mesmo merece ou não ser deferido.

3.1. Quanto à questão prévia.
O despacho de admissão do presente recurso jurisdicional é do seguinte teor: «Por ter legitimi-

dade, estar em tempo e ser admissível, defere -se à interposição do recurso de fls. 97 e seguintes dos 
autos, o qual sobe imediatamente, nos próprios autos e com efeito suspensivo, nos termos conjugados 
das alíneas d) do n.º 3 dos arts. 692º do CPC e art. 143º do CPTA.».

Uma vez que a Recorrida se insurge quanto ao efeito suspensivo atribuído ao recurso, vejamos se 
lhe assiste razão, tendo em conta, aliás, que o despacho que admite o recurso e fixa o regime de subida 
e o seu efeito não vincula o tribunal superior (nº 4 do art.º 687º do CPC).

Sob a epígrafe “Efeitos dos recursos”, prescreve o art. 143º do CPTA – aplicável ao presente 
recurso por força do disposto no n.º 2 do art. 279º do CPPT (1)  - o seguinte:

«1  - Salvo o disposto em lei especial, os recursos têm efeito suspensivo da decisão recorrida.
2  - Os recursos interpostos de decisões respeitantes à adopção de providências cautelares têm 

efeito meramente devolutivo.
3  - Quando a suspensão dos efeitos da sentença seja passível de originar situações de facto con-

sumado ou a produção de prejuízos de difícil reparação para a parte vencedora ou para os interesses, 
públicos ou privados, por ela prosseguidos, pode ser requerido ao tribunal para o qual se recorre que 
ao recurso seja atribuído efeito meramente devolutivo.

4  - Quando a atribuição de efeito meramente devolutivo ao recurso possa ser causadora de danos, 
o tribunal pode determinar a adopção de providências adequadas a evitar ou minorar esses danos e 
impor a prestação, pelo interessado, de garantia destinada a responder pelos mesmos.

5  - A atribuição de efeito meramente devolutivo ao recurso é recusada quando os danos que dela 
resultariam se mostrem superiores àqueles que podem resultar da sua não atribuição, sem que a lesão 
possa ser evitada ou atenuada pela adopção de providências adequadas a evitar ou minorar esses danos.».

Donde decorre que, por força do disposto no n.º 2 do art. 143º do CPTA, os recursos interpostos 
de decisões respeitantes à adopção de providências cautelares têm efeito meramente devolutivo, não 
se prevendo a possibilidade de o recorrente requerer a atribuição de efeito suspensivo.

Por outro lado, tanto a doutrina como a jurisprudência que se consolidou após a entrada em vigor 
do CPTA, entendem que no texto do n.º 2 do art. 143º cabem todos os tipos de decisões que podem 
ser adoptadas em processos cautelares, quer as que concedam quer as que deneguem as providências, 
quer as que as declarem caducas, as alterem ou revoguem – vide, Mário Aroso de Almeida e Carlos 
Alberto Fernandes Cadilha, in “Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos”, 
Almedina, 2007; José Carlos Vieira de Andrade, in “A Justiça Administrativa”, Almedina, 7ª ed.; na 
jurisprudência, a título exemplificativo, o acórdão proferido em 5/03/2013 pela Secção de Contencioso 
Administrativo no recurso excepcional de revista n.º 0553/12; os acórdãos dessa Secção proferidos em 
13/09/2012, no recurso n.º 0628/12 e em 24/05/2012, no recurso n.º 0225/12; bem como o acórdão do 
Pleno dessa Secção de 5/06/2012, no recurso n.º 0900/11.

Como esclarecem Mário Aroso de Almeida e Carlos Alberto Fernandes Cadilha, na obra citada, 
no que tange ao efeito devolutivo dos recursos interpostos contra decisões respeitantes à adopção de 
providências cautelares “(…) a solução justifica -se, antes de mais, porque, para atribuir ou recusar 
providências cautelares, o juiz já procede à ponderação de que o n.º 5 do artigo aqui em presença faz 
depender a decisão de atribuir efeito meramente devolutivo ao recurso (cfr. artigo 120º n.º 2) (…)“a 
atribuição de efeito suspensivo ao recurso jurisdicional, neste tipo de casos, teria o efeito pernicioso 
de favorecer a utilização abusiva do recurso contra decisões que recusassem a suspensão de eficácia 
de actos administrativos, no propósito de aproveitar o efeito automático que resultaria da simples 
interposição do recurso jurisdicional (…) assim prolongando a situação de proibição de executar o 
acto administrativo”.

E como se deixou frisado no acórdão do STA proferido no recurso n.º 0628/12, «Não obstante 
a redacção desta norma [nº 2 do art. 143º do CPTA] permitir a dúvida sobre se não reservaria para 
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a «adopção» das providências o efeito devolutivo, valendo o efeito suspensivo – que é a regra (vd. 
n.º 1 do mesmo preceito) – para a denegação das mesmas providências, deverá entender -se que 
impõe a atribuição de efeito meramente devolutivo às decisões tomadas em processos cautelares, 
seja as que concedam seja as recusem a adopção das providências requeridas. Pois que só assim se 
dissuade o interessado de interpor recurso de decisão desfavorável, apenas no intuito de continuar 
a beneficiar da proibição de executar o acto administrativo durante a pendência do recurso (vd. 
art. 128/1 CPTA).».

Em suma, não se encontra legalmente consagrada a possibilidade de ser atribuído efeito suspensivo 
ao recurso de decisões respeitantes à adopção de providências cautelares, podendo o tribunal, quanto 
muito e ao abrigo do disposto no n.º 4 do art. 143º do CPTA, determinar a adopção de providências 
adequadas a minorar os danos que eventualmente possam advir da execução da sentença, o que, no caso 
vertente, a Recorrente não requereu, nem o Tribunal “a quo” equacionou ou determinou.

Termos em que se impõe alterar o efeito atribuído ao recurso pelo tribunal “a quo”, atribuindo -se-
-lhe efeito meramente devolutivo.

3.2. Quanto ao mérito do recurso.
O presente recurso vem interposto da decisão que absolveu a Autoridade Tributária e Aduaneira 

da providência cautelar que a sociedade A…, S.A., intentou com vista à suspensão da eficácia dos 
seguintes actos: (i) Despacho do Serviço de Inspecção Tributária da Direcção de Finanças do Porto 
que determinou, com vista a dar cumprimento a um pedido de Troca de Informações Fiscais formulado 
pelas autoridades fiscais espanholas, a realização de acção inspectiva a esta sociedade para recolha de 
elementos relativos aos períodos de tributação dos anos de 2006 e 2007; (ii) Decisão da Direcção de 
Finanças do Porto de resposta negativa à oposição que essa sociedade deduziu à realização daquela 
inspecção. Actos cuja anulação a Requerente disse pretender pedir judicialmente em acção adminis-
trativa especial a instaurar para o efeito – cfr. pág. 1 da petição inicial.

Segundo a Requerente, estariam em causa actos administrativos em matéria tributária susceptíveis 
de impugnação contenciosa directa e autónoma, não obstante o despacho que determinou a realização 
da acção inspectiva se caracterizar como acto interlocutório ou preparatório que não é, à primeira vista 
directamente impugnável. É que, como elucida, o procedimento foi desencadeado pela Direcção de 
Serviços de Relações Internacionais, que oficiou aos Serviços de Inspecção Tributária da Direcção de 
Finanças do Porto para que estes dessem cumprimento a um pedido de obtenção de informações apre-
sentado pelas autoridades fiscais espanholas no âmbito da chamada “Assistência Mútua Internacional em 
Matéria Fiscal”, com o objectivo de lhes serem fornecidas informações fiscais da Requerente relativos 
aos exercícios de 2006 e 2007 na senda de um eventual procedimento inspectivo à sucursal espanhola. 
E daí que o acto final deste procedimento apenas afectará, a final, a esfera jurídico -tributária da empresa 
espanhola, pelo que só ela terá legitimidade para, posteriormente, o impugnar.

Razão por que entende que, não tendo ela própria (empresa portuguesa) legitimidade para impug-
nar o acto tributário final (traduzido numa eventual liquidação de imposto à sucursal espanhola), deve 
ser -lhe dada a possibilidade de impugnar, de forma imediata e autónoma, estes actos procedimentais. 
Ademais, advoga que o acto de inspecção é imediatamente lesivo dos seus direitos e interesses legal-
mente protegidos, o que afasta o cumprimento do princípio da impugnação unitária.

Na decisão recorrida, depois de se terem tecido algumas considerações teóricas sobre o princípio 
da impugnação unitária plasmado no art. 54º do CPPT, e de se ter afirmado que as ilegalidades relativas 
a actos interlocutórios do procedimento tributário, que não sejam actos destacáveis ou imediatamente 
lesivos, só podem ser invocadas na impugnação da decisão final do procedimento, conclui -se que, no 
caso vertente, o acto final impugnável é o da «notificação das informações que serão prestadas às 
autoridades espanholas», notificação essa «prevista no art. 6º, n.º 1, do DL n.º 127/09, isto é a notifi-
cação ao visado das informações que irão ser transmitidas ao requerente. O visado dispõe do prazo de 
30 dias para reagir, conforme se depreende do disposto no n.º 2, daquele art. 6º. Em suma, na decisão 
de realização da inspecção e na comunicação às autoridades espanholas da recusa da Autora não há 
qualquer acto lesivo, pois ainda não são conhecidas as informações que serão prestadas.».

É contra esta decisão que se insurge a ora Recorrente, insistindo na tese da impugnabilidade directa 
dos actos cuja eficácia pretende ver suspensa.

Pelo que a questão que se coloca no presente recurso restringe -se a saber se esses actos são ou 
não autonomamente impugnáveis, tendo em conta que essa eventual inimpugnabilidade obstará à sua 
impugnação contenciosa directa a título principal (na acção administrativa especial) e, consequentemente, 
à suspensão da respectiva eficácia a título cautelar, já que, como decorre do estatuído no art. 113º n.º 1 
do CPTA, a acção cautelar encontra -se numa situação de dependência em relação à causa principal. 
Com efeito, decorre do art. 120º, n.º 1, alíneas a) e b) do CPTA, que o pedido cautelar é necessaria-
mente deferido se logo for «evidente a procedência da pretensão formulada ou a formular no processo 
principal», sendo, ao invés, forçosamente indeferido perante a «manifesta a falta de fundamento» dessa 
pretensão «ou a existência de circunstâncias que obstem» ao conhecimento do seu mérito.
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Vejamos, então.
É efectivamente verdade que no ordenamento jurídico -tributário vigora o princípio da impugnação 

unitária, plasmado no art. 54.º do CPPT nos seguintes termos: «1 - Salvo quando forem imediatamente 
lesivos dos direitos do contribuinte ou disposição expressa em sentido diferente, não são susceptíveis de 
impugnação contenciosa os actos interlocutórios do procedimento, sem prejuízo de poder ser invocada 
na impugnação da decisão final qualquer ilegalidade anteriormente cometida.».

O que significa apenas ser possível, em princípio, impugnar o acto final do procedimento tributário, 
e não já os actos preparatórios, interlocutórios ou procedimentais, dado que só o acto final lesa de forma 
imediata a esfera jurídica do contribuinte, fixando a posição da administração tributária perante si e 
definido os seus direitos e obrigações. E dele resulta, ainda, que no contencioso tributário, ao contrário 
do que acontece actualmente no contencioso administrativo, o critério da impugnabilidade dos actos é 
o da sua lesividade, ou seja, é a lesividade imediata, objectiva, actual e não meramente potencial.

Na verdade, enquanto a partir da entrada em vigor do CPTA e da opção legislativa materializada 
no n.º 1 do seu art. 51º, a lesividade imediata do acto administrativo deixou de constituir atributo da sua 
impugnabilidade, pois que deixou de se exigir que o acto tenha sido praticado no termo de uma sequência 
procedimental, passando essa impugnabilidade a depender somente da externalidade do acto, isto é, da 
susceptibilidade de produzir efeitos jurídicos que se projectem para fora do procedimento onde o acto 
se insere (lesividade potencial) (2), já no âmbito do contencioso tributário a impugnabilidade do acto 
continua a depender da sua lesividade imediata, da produção de efeitos negativos imediatos na esfera 
jurídica do contribuinte, pela violação imediata dos seus direitos ou interesses legalmente protegidos.

E assim se compreende que, no procedimento tributário, os actos interlocutórios, sendo meramente 
instrumentais ou preparatórios da decisão final, ainda que ilegais, não sejam, em princípio, lesivos 
dos interesses do contribuinte, pois a sua situação tributária não fica com eles definida ou resolvida. 
Razão por que a sua ilegalidade só pode ser suscitada aquando da impugnação deduzida contra o acto 
final, excepto se se tratar de um dos seguintes actos susceptíveis de impugnação imediata: (i) actos 
interlocutórios cujo escrutínio imediato e autónomo se encontre expressamente previsto na lei (“actos 
destacáveis”); (ii) actos que, embora inseridos no procedimento e anteriores à decisão final, sejam ime-
diatamente lesivos, abrindo -se então a possibilidade da sua impugnação imediata, sem prejuízo de a sua 
ilegalidade poder ainda ser suscitada na impugnação que venha a ser deduzida contra o acto final; (iii) 
actos trâmite que ponham um ponto final na relação da administração com o interessado, já que nestes 
casos, muito embora o acto continue a ser, na economia geral do procedimento, um acto preparatório 
pré -ordenado ao acto final, é para o seu destinatário o acto que define a posição da Administração e, 
por isso, o acto lesivo dos seus direitos ou interesses legítimos.

Já se estivermos perante um procedimento de natureza estritamente administrativa, a impugnabi-
lidade do acto depende apenas da sua externalidade, tornando -se irrelevante, para aferir da sua impug-
nabilidade, que ele seja definitivo ou não, lesivo ou não, bem como a sua localização no procedimento 
(início, meio ou termo) (3), pois o art. 51º n.º 1 do CPTA permite que se impugnem os actos prepara-
tórios ou de trâmite «com eficácia externa», bastando que eles tenham efeitos externos susceptíveis 
de lesarem direitos ou interesses legalmente protegidos (embora se o impugnante for um particular se 
exija também que o acto tenha alcance lesivo para si, conquanto isso se prenda já com o pressuposto 
processual da legitimidade activa para impugnar um acto com efeitos externos) (4).

Pelo que se torna essencial saber, antes de mais, se os actos em causa na presente providência 
cautelar e cuja suspensão de eficácia se pretende, foram praticados num procedimento de natureza 
estritamente administrativa ou num procedimento de natureza tributária.

Ora, o que desde logo salta à vista é que os questionados actos – o Despacho n.º DI 201300003 
do Serviço de Inspecção Tributária da Direcção de Finanças do Porto que determinou e credenciou a 
realização de acção inspectiva à ora Recorrente para recolha de dados fiscais relativos aos períodos de 
tributação de 2006 e 2007, bem como o Despacho dessa Direcção de Finanças de resposta desfavorá-
vel à oposição que aquela deduziu à realização dessa inspecção – não se inserem num procedimento 
instaurado com vista à declaração de direitos tributários do sujeito passivo inspeccionado e que seja 
susceptível de culminar num acto tributário lesivo para si (maxime de liquidação).

Pelo que não tem aqui aplicação a doutrina citada na sentença recorrida, colhida dos comentá-
rios de JORGE LOPES DE SOUSA ao artigo 54º do CPPT, segundo a qual só é impugnável o acto 
de liquidação que incorpore o decidido no procedimento inspectivo ou o acto de fixação da matéria 
tributária caso não haja lugar a acto de liquidação. Assiste, pois, razão à Recorrente quando defende 
que o acto final de liquidação que esta acção inspectiva porventura provocará apenas afectará, a final, 
após a prestação da informação, a esfera jurídico -tributária da sucursal espanhola, pelo que, só esta terá 
legitimidade para impugnar a eventual liquidação que daí surja.

Todavia, daí não decorre necessariamente que os actos em apreço sejam susceptíveis de impug-
nação imediata e autónoma por parte da Recorrente.

Com efeito, tal como ela reconhece e resulta claramente dos elementos documentais juntos aos 
autos e da materialidade fáctica espelhado no probatório da sentença, a acção inspectiva foi desenca-
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deada pela Direcção de Serviços de Relações Internacionais, pois foi ela quem solicitou a colaboração 
dos Serviços de Inspecção Tributária da Direcção de Finanças do Porto para poder dar cumprimento a 
um pedido de informações apresentado pelas autoridades fiscais espanholas no âmbito da “Assistência 
Mútua Internacional em Matéria Fiscal”, e que pediu a esta Direcção de Finanças, ao abrigo do 
disposto no art. 26º da Convenção celebrada entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha para 
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, 
que fossem promovidas as acções tidas por convenientes junto da sociedade “A…” para recolha das 
informações e dos documentos relativos aos anos de 2006 e 2007 descritos no formulário apresentado 
pelas autoridades espanholas.

E foi para dar cumprimento a esse pedido de intercâmbio de informação tributária que os Serviços 
de Inspecção Tributária determinaram a abertura de procedimento de uma inspecção tributária à “A…”, 
credenciado pelo Despacho n.º DI 201300003, com extensão aos anos de 2006 e 2007, tendo como 
única finalidade a consulta e recolha dos elementos de natureza tributária solicitados.

Daí que esse Despacho, embora inserido num procedimento administrativo mais vasto de coope-
ração administrativa mútua e intercâmbio de informação internacional em matéria fiscal, constitua o 
acto de impulso de uma forma procedimental tributária especificamente prevista no Regime Comple-
mentar do Procedimento de Inspecção Tributária, cujo art. 2º refere no n.º 1 que «O procedimento de 
inspecção tributária visa a observação das realidades tributárias, a verificação do cumprimento das 
obrigações tributárias e a prevenção das infracções tributárias», e que esclarece no n.º 2 que «Para 
efeitos do número anterior, a inspecção tributária compreende as seguintes actuações da administração 
tributária: (…)

j) A cooperação, nos termos das convenções internacionais ou regulamentos comunitários, no 
âmbito da prevenção e repressão da evasão e fraude;

l) Quaisquer outras acções de averiguação ou investigação de que a administração tributária 
seja legalmente incumbida.»

Para além disso, há que atender à circunstância legal de o Estado Português integrar o grupo de 
Estados membros da União Europeia sujeitos à Directa n.º 77/799/CEE, do Conselho, de 19 de De-
zembro de 1977, modificada pela Directiva n.º 79/1070/CEE, de 6 de Dezembro de 1979, que regula 
as condições em que se deve efectuar a assistência mútua entre os Estados membros para efeitos da 
correcta determinação dos impostos sobre o rendimento ou sobre o património e do imposto sobre o 
valor acrescentado (5).

Directiva que foi transposta para o ordenamento jurídico português através do Decreto Lei 
n.º 127/90, de 17 de Abril (6), que prevê e regula o mecanismo próprio de troca de informações (art. 3º) (7), 
estabelecendo os casos e situações em que nenhuma informação pode ser prestada (art. 4º) e determi-
nando no art. 5º que «A recolha de informações é realizada nas modalidades e nos limites previstos 
pelas normas portuguesas relativas à determinação dos correspondentes impostos referidos no artigo 2º 
deste diploma, devendo, para o efeito, a autoridade portuguesa ou a autoridade a que se tenha dirigido 
proceder como se agisse por conta própria ou a pedido de uma autoridade nacional.».

Donde decorre a consagração do princípio da actuação por conta própria, que significa que a 
Administração Tributária não deve dar aos pedidos de informação de outros Estados -Membros um 
tratamento diferente daquele que usa nas suas próprias actuações administrativas e tributárias destinadas 
à obtenção de dados fiscais de que necessita para uso interno.

Como explica MARIA ODETE BATISTA DE OLIVEIRA (8), «Isso supõe não apenas que se 
actue com a mesma diligência mas também que as normas que aplicar sejam as mesmas». E como 
mais adiante esclarece, o procedimento de intercâmbio de informação fiscal a pedido (como é o caso) 
inicia -se «…com o pedido apresentado pela autoridade competente do Estado requerente à autori-
dade competente do Estado requerido (…). Na sequência, e desde que se encontrem preenchidos os 
requisitos exigidos, estabelecem expressamente o n.º 2 do artigo 2º da Directiva 77/779/CE e o n.º 3 do 
artigo 6º da Directiva 2011/16/EU, que a autoridade competente do Estado -Membro requerido deverá 
proceder como se actuasse por sua própria conta ou a pedido de uma outra autoridade do seu próprio 
Estado -membro (princípio da autonomia procedimental nacional)», ficando, assim, a inteiro cargo da 
administração fiscal do Estado requerido (no caso o Estado Português) a tarefa de obter e recolher a 
informação solicitada pela administração fiscal do Estado requerente (no caso o Estado Espanhol) «ou 
por mera consulta dos seus arquivos, tratando -se de dados que o contribuinte forneceu em momento 
prévio e em cumprimento das suas obrigações fiscais, ou pondo em prática acções específicas desti-
nadas à sua obtenção»  - obra citada, págs. 198 e segs.

Torna -se, assim, claro que, no que se refere à actuação que permite o acesso e a recolha de infor-
mação fiscal para efeitos de Assistência Mútua Internacional em Matéria Fiscal, o Estado Português 
pode e deve usar o procedimento tributário de inspecção disciplinada no Regime Complementar do 
Procedimento da Inspecção Tributária, aprovado pelo Dec. Lei n.º 413/98, de 31.12, como efectivamente 
aconteceu no caso vertente.
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Estamos, pois, perante um inequívoco procedimento tributário, definido como um conjunto de 
actos e formalidades, relativamente autónomos, organizados sequencialmente, dirigidos à produção 
de um determinado resultado (do qual são instrumentais), praticados por órgãos de uma administração 
tributária (9), adstrito às regras e princípios que regem esse procedimento e às normas e princípios 
jurídicos vigente no contencioso tributário sobre a impugnabilidade dos actos que o integram, e que, 
como vimos, faz depender a impugnabilidade desse actos da sua lesividade imediata e actual, e não 
da mera externalidade desses actos.

Neste contexto, para sabermos se o acto que determinou e credenciou a abertura deste procedi-
mento de inspecção à A…, como inequívoco acto preparatório que é, se integra nalgum dos casos 
acima expostos que permitem a impugnação imediata desse tipo de actos, importa atender ao facto de 
o procedimento ter como finalidade satisfazer um pedido de cooperação e troca de informação fiscal 
formulado ao abrigo do art. 26º da referida da Convenção celebrada entre Portugal e a Espanha, e que 
dispõe o seguinte:

1. As autoridades competentes dos Estados Contratantes trocarão entre si as informações necessá-
rias para aplicar as disposições desta Convenção ou das leis internas dos Estados Contratantes relativas 
aos impostos abrangidos por esta Convenção, na medida em que a tributação nelas prevista não seja 
contrária a esta Convenção. A troca de informações não é restringida pelo disposto no artigo 1º.

As informações obtidas por um Estado Contratante serão consideradas secretas, do mesmo modo 
que as informações obtidas com base na legislação interna desse Estado só poderão ser comunicadas às 
pessoas ou autoridades (incluindo tribunais e autoridades administrativas) encarregadas do lançamento 
ou cobrança dos impostos abrangidos por esta Convenção, ou dos procedimentos declarativos ou exe-
cutivos relativos a estes impostos ou da decisão de recursos referentes a estes impostos. Essas pessoas 
ou autoridades utilizarão as informações assim obtidas apenas para os fins referidos. Essas informações 
poderão ser utilizadas no caso de audiências públicas de tribunais ou de sentença judicial.

2. O disposto no n.º 1 nunca poderá ser interpretado no sentido de impor a um Estado Contratante 
a obrigação:

a) De tomar medidas administrativas contrárias à sua legislação e à sua prática administrativa ou 
às do outro Estado Contratante;

b) De fornecer informações que não possam ser obtidas com base na sua legislação ou no âmbito 
da sua prática administrativa normal ou das do outro Estado Contratante;

c) De transmitir informações reveladoras de segredos comerciais, industriais ou profissionais, ou 
processos comerciais ou informações cuja comunicação seja contrária à ordem pública.

Por outro lado, o art. 6º do citado Dec. Lei n.º 127/90, de 17 de Abril, reza assim:
1. A autoridade competente portuguesa notificará a pessoa relativamente à qual são prestadas as 

informações da comunicação a efectuar, indicando a autoridade requerente destinatária da informação 
e a natureza desta.

2. Não há lugar à notificação prévia prevista no número anterior sempre que:
a) Se trate de prestação automática ou espontânea de informações, prevista nas alíneas a), b) e 

d) do n.º 3 do art. 3º;
b) Se trate de prestação de informações a pedido, relativa à identificação fiscal do contribuinte e 

aos elementos que constem ou se relacionem, directa ou indirectamente, com facturas ou documentos 
equivalentes, dos impostos especiais sobre o consumo de óleos minerais, sobre o consumo de álcool e 
de bebidas alcoólicas e sobre o consumo de tabacos manufacturados;

c) A notificação possa prejudicar as investigações sobre fraude e evasão fiscais noutro Estado-
-Membro da União Europeia e isso for expressamente solicitado pela autoridade competente desse 
Estado -Membro.

3. A pessoa notificada pode submeter à autoridade competente as razões por que as informações 
não devem ser transmitidas.

4. Sempre que a prestação de informação pedida se deparar com obstáculos ou for recusada, deve a 
autoridade competente informar o requerente da natureza do impedimento ou dos fundamentos da recusa.

5. As informações não devem ser fornecidas antes de decorridos 30 dias após a notificação refe-
rida no n.º 1.

Donde decorre que o acto que determina a acção inspectiva para recolha de informação fiscal não 
constitui o acto final do procedimento de cooperação mútua e intercâmbio internacional de informação 
em matéria fiscal, pois não é ele que põe um ponto final na relação da administração fiscal portuguesa 
com a empresa inspeccionada. O acto que põe esse ponto final é o acto referido no n.º 1 daquele art. 6º, 
consubstanciado no acto de notificação a essa empresa da natureza da informação que vai ser facultada 
ao Estado Espanhol, e que pode até ter um âmbito mais restrito do que aquele que consta do pedido de 
informação formulado por esse Estado face aos limites e condicionalismos impostos pelo nosso orde-
namento jurídico no art. 4º do DL n.º 127/90 (que estabelece os casos em que pedido de informação 
não deve ser cumprido pelo Estado Português e indica expressamente as informações que não podem 
ser prestadas) e no art. 26º da Convenção celebrada entre Portugal e a Espanha.
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Só esse acto define, perante o inspeccionado, a posição final e definitiva da administração portu-
guesa quanto ao concreto âmbito da cooperação internacional que vai concretizar, pela comunicação 
ao inspeccionado sobre a natureza das informações que sobre ele vai facultar, e que, por isso, constitui 
relativamente a ao inspeccionado, o acto lesivo dos seus direitos ou interesses legítimos. E, como tal, 
só esse acto será impugnável.

Impugnabilidade que apesar de poder retardar ou inviabilizar em tempo útil as trocas de informação, 
o nosso ordenamento jurídico proporciona e que a administração e os tribunais têm de acatar.

Como esclarece MARIA ODETE BATISTA DE OLIVEIRA, na obra citada, a fls. 129, «Existem 
Estados que estabelecem, na sua legislação interna, a obrigação de notificar previamente o contribuinte 
quando se trate de informação a prestar a outro Estado, com as consequentes dilações e, amiudadas 
vezes, perda de eficácia na prestação de informação. É o que acontece em Portugal com a disciplina 
constante do Decreto -Lei n.º 127/90, de 17 de Abril, que transpõe para a ordem jurídica nacional a 
Directiva n.º 77/799/CEE, do Conselho, de 19 de Dezembro de 1977, relativa à assistência mútua das 
autoridades competentes dos Estados -Membros no domínio dos impostos directos, cujo artigo 6º esta-
belece: (…)». E, mais adiante, a fls. 232/233, a propósito da necessidade de evitar que sejam retardadas 
as efectivas trocas de informação, refere que tal acontece, designadamente, «…quando a Administração 
requerida, para atender aos pedidos que recebe de outros países, estabelece o cumprimento obrigatório 
de requisitos adicionais específicos, como é o caso da obrigatoriedade de notificação e/ou consulta do 
contribuinte a quem se referem os dados que vão ser facultados, dando -lhes a possibilidade de recurso 
(é o caso p.e. da Holanda e de Portugal). De positivo, é inegável que este procedimento salvaguardará 
melhor o direito dos contribuintes, poderá contribuir para evitar erros e, como tal, melhorar a eficácia 
da troca de informação, sendo até possível atribuir -lhe a valia de contribuir para uma maior cooperação 
do contribuinte objecto de notificação com as suas autoridades fiscais. Mas é inegável, também, que 
isso acarretará atrasos temporais que amiudadas vezes farão fracassar o êxito final das investigações 
realizadas pela requerente. Então, talvez se justificasse como melhor solução a de reconhecer às cessões 
de dados a outros países igual condição que a das cessões de dados da Administração fiscal a outras 
Administrações do mesmo país, para as quais, em geral, não resulta necessário cumprir o requisito 
de notificar/consultar o contribuinte.».

Note -se que o recentíssimo acórdão do TJUE, de 22/10/2013, prolatado no Proc. C276/12, em 
resposta a uma das questões (prejudiciais) que lhe foram colocadas e que consistia em saber se a Direc-
tiva 77/799 deve ser interpretada no sentido de que o contribuinte pode contestar a informação que lhe 
diz respeito e que vai ser transmitida à autoridade tributária do Estado Membro requerente, respondeu 
que «…a Diretiva 77/799 não trata do direito do contribuinte de contestar a exatidão da informação 
transmitida e não impõe nenhuma exigência particular quanto ao conteúdo da informação transmitida. 
49 Nestas condições, a fixação de regras a este respeito compete exclusivamente aos direitos nacionais. 
O contribuinte pode contestar a informação que lhe diz respeito, transmitida à autoridade tributária do 
Estado Membro requerente, de acordo com as regras e os procedimentos aplicáveis no Estado Membro 
em causa.»  - sublinhado nosso.

Em suma, embora o contribuinte relativamente ao qual a informação é prestada (no caso a Re-
corrente) não tenha de ser ouvido sobre a forma ou o modo de obter e recolher as informações e dados 
fiscais que a seu respeito foram solicitados pelo Estado requerente, ele tem de ser notificado, face ao 
nosso direito nacional (DL n.º 127/90), de que vai ser facultada informação a seu respeito e informado 
da natureza das informações que vão ser prestadas, impondo a lei que elas não sejam fornecidas ao 
Estado requerente antes de decorridos 30 dias após aquela notificação, com o que se pretendeu, sem 
dúvida, permitir -lhe contestar/impugnar esse acto final do procedimento de Assistência Mútua Inter-
nacional em Matéria Fiscal junto do Estado requerido, e onde ele poderá invocar, designadamente, que 
essa informação não pode ser prestada por se enquadrar, por exemplo, no disposto no n.º 2 do art. 26º 
da Convenção ou arts. 4º e 6º do Dec. Lei n.º 127/90 (como acontece quando se trata de informações 
reveladoras de segredos comerciais, industriais ou profissionais, ou processos comerciais ou informa-
ções cuja comunicação seja contrária à ordem pública).

Neste enquadramento, concluímos, tal como se conclui na sentença recorrida, pela inimpugnabi-
lidade não só do Despacho n.º DI 201300003, como, também, da Decisão da Direcção de Finanças do 
Porto de resposta desfavorável à oposição deduzida contra a realização da inspecção, por também esta 
decisão constituir um acto procedimental sem lesividade imediata. O que constitui fundamento para o in-
deferimento da providência cautelar requerida, por inviabilidade manifesta da respectiva acção principal.

Em conclusão, não pode obter provimento o presente recurso jurisdicional, o que determina a 
manutenção da decisão recorrida na ordem jurídica.

3.3. Quanto à questão incidental.
Como acima se deixou relatado, a Recorrente suscitou, na pendência deste recurso jurisdicional, 

incidente de declaração de ineficácia de um alegado acto de execução reportado aos actos cuja sus-
pensão de eficácia pretende com a presente providência cautelar e que foi já indeferida, ainda que sem 
trânsito em julgado.
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Antes de mais, e porque esse incidente vem dirigido ao Juiz do Tribunal de 1ª instância, há que 
apurar da competência deste Supremo Tribunal para dele conhecer.

3.3.1. Como se sabe, e resulta claramente do disposto no art. 128º do CPTA, a declaração de ine-
ficácia dos actos de execução praticados antes do trânsito em julgado da decisão jurisdicional sobre o 
pedido de suspensão de eficácia é proferida como um incidente do próprio pedido cautelar, destinando-
-se a garantir que a autoridade administrativa fique impedida de iniciar ou prosseguir a execução do 
acto antes do trânsito em julgado da providência cautelar, salvo se emitir resolução fundamentada nesse 
sentido com o conteúdo legalmente exigido. Isto é, visa garantir o interessado contra a concretização ou 
o alargamento dos prejuízos que legitimam o pedido de suspensão que formulou, pelo que, no âmbito 
de um processo que a lei caracterizou como urgente, a providência assume ainda, pelos fins visados, 
uma maior urgência, sob pena de se tornar inócua.

Daí que deva entender -se, como, aliás, tem entendido a jurisprudência administrativa, que o “tri-
bunal” a que alude o n.º 4 do art. 128º do CPTA é aquele em que o processo de suspensão se encontra 
no momento da dedução do incidente, independentemente de já ter sido proferida, ou não, decisão sobre 
o pedido (Cfr., entre outros, o acórdão do STA de 14/04/2004, no recurso n.º 885/03, embora reportado 
ao análogo art. 84º da LPTA).

3.3.2. Quanto à objecção formulada pela Recorrida na resposta a este pedido incidental, no sentido 
da inaplicabilidade do art. 128º do CPTA ao caso sub judice, por estar em causa uma medida cautelar 
prevista no art. 97º n.º 1 alínea i) do CPPT, com os efeitos previstos no art. 147º n.º 6 do CPPT, o que 
tornaria inaplicáveis as normas contidas no CPTA, não lhe assiste razão.

Com efeito, além das providências cautelares a favor do contribuinte previstas no art. 147º n.º 6 
do CPPT, e que abrangem apenas e tão só os casos em que se esteja perante uma lesão irreparável para 
o requerente, o alcance da tutela judicial efectiva consagrado constitucionalmente no art. 268º da CRP 
exige a possibilidade de utilização de todas as medidas cautelares adequadas e idóneas para assegurar 
a tutela judicial efectiva dos direitos dos contribuintes, designadamente o processo de suspensão de 
eficácia de actos administrativos (ainda que em matéria tributária) previsto no CPTA, aplicável como 
meio acessório da acção administrativa especial regulada por essa lei nos arts. 112º e segs.(10), tendo 
em conta a aplicação subsidiária desse diploma legal ao contencioso tributário (art. 2º do CPPT).

Estando em causa actos administrativos em matéria tributária cuja legalidade tem de ser apreciada, 
por força do disposto no n.º 2 do art. 97º do CPPT, em acção administrativa especial regulada pelas 
normas do CPTA, há que permitir ao seu autor a adopção das providências cautelares, antecipatórias 
ou conservatórias, que se mostrem adequadas a assegurar a utilidade da sentença a proferir nessa acção 
administrativa. Razão por que se deve admitir a suspensão de eficácia desses actos administrativos que 
sejam objecto de acção administrativa especial regulada pelas normas CPTA através da providência 
cautelar prevista nos arts. 112º e segs. do CPTA.

E visto que no âmbito da providência de suspensão de eficácia de acto administrativo é admissível 
o incidente previsto no art. 128º do CPTA  - que visa garantir o interessado contra a concretização ou o 
alargamento dos prejuízos que legitimam o pedido de suspensão de eficácia que formulou – não pode 
proceder a objecção colocada.

3.3.3. Vem solicitado ao Tribunal que declare a ineficácia do seguinte acto de notificação, concre-
tizado pela Direcção de Serviços de Relações Internacionais em 9/09/2013, que a Recorrente qualifica 
como constituindo um acto de execução dos actos em causa nesta providência cautelar:

«Assunto: Notificação
Ao abrigo do n.º 1 do artigo 6º do Decreto -Lei n.º 127/90, de 17 de Abril, e de acordo com o 

solicitado por V. Exªs, informamos que foi recepcionada nesta Direcção de Serviços um pedido de in-
formações apresentado pelas Autoridades Fiscais Espanholas, tendo sido solicitado informações fiscais 
de carácter geral sobre a vossa empresa, bem como informações e documentos referentes às transacções 
comerciais estabelecidas durante os anos de 2006 e 2007 entre a vossa empresa e a empresa espanhola 
A…, S.A., sucursal em Espanha, que foram recolhidos nos vossos registos contabilísticos pelos nossos 
Serviços Regionais de Inspecção.

Sem mais, apresentamos os nossos melhores cumprimentos».
Essa comunicação não só informa a Recorrente de que foi recepcionada, na Direcção de Serviços 

de Relações Internacionais da Autoridade Tributária e Aduaneira, um pedido apresentado pelas Au-
toridades Fiscais Espanholas a solicitar informações fiscais de carácter geral sobre si e informações e 
documentos referentes às transacções comerciais que estabeleceu durante os anos de 2006 e 2007 com 
a sucursal em Espanha A…, S.A., como a informa, ainda, que essas informações já foram colhidas 
nos seus registos contabilísticos pelos Serviços Regionais de Inspecção.

Pelo que, esta segunda parte, anuncia claramente ter sido consumada a acção de inspecção orde-
nada e credenciada pelo Despacho n.º DI 201300003, de 4/01/2013, do Serviço de Inspecção Tributá-
ria, representando, nessa medida, um acto de execução para os efeitos previstos no art. 128º do CPTA 
(tendo em conta que actos de execução são naturalmente todos aqueles que não podiam ser praticados 
em virtude da pendência da providência).
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Aliás, a referência que nele é feita ao n.º 1 do art. 6º do Dec. Lei n.º 127/90, indicia que se tratará 
da decisão final do procedimento de assistência mútua internacional em matéria fiscal (ainda que isso 
não seja claro, pois esta comunicação não refere que as informações colhidas vão ser efectivamente 
facultadas ao Estado requerente e qual a sua concreta natureza), pelo se impõe conhecer do pedido de 
declaração de ineficácia desses actos.

O artigo 128º do CPTA preceitua o seguinte:
1  - Quando seja requerida a suspensão da eficácia de um acto administrativo, a autoridade ad-

ministrativa, recebido o duplicado do requerimento, não pode iniciar ou prosseguir a execução, salvo 
se, mediante resolução fundamentada, reconhecer, no prazo de 15 dias, que o diferimento da execução 
seria gravemente prejudicial para o interesse público.

2  - Sem prejuízo do previsto na parte final do número anterior, deve a autoridade que receba o 
duplicado impedir, com urgência, que os serviços competentes ou os interessados procedam ou conti-
nuem a proceder à execução do acto.

3 - Considera -se indevida a execução quando falte a resolução prevista no n.º 1 ou o tribunal julgue 
improcedentes as razões em que aquela se fundamenta.

4 - O interessado pode requerer ao tribunal onde penda o processo de suspensão da eficácia, até ao 
trânsito em julgado da sua decisão, a declaração de ineficácia dos actos de execução indevida.

5  - O incidente é processado nos autos do processo de suspensão da eficácia.
De tal normativo decorre a proibição da Administração executar um acto administrativo após ter 

sido interposta a providência cautelar da suspensão de eficácia. Trata -se de assegurar que, uma vez 
interposta a providência, a autoridade administrativa fique impedida de iniciar ou prosseguir a execução 
desse acto a partir do momento em que receba o duplicado da petição do pedido de suspensão, a menos 
que no prazo de 15 dias, assuma, em resolução fundamentada, que a execução é urgente porque o seu 
diferimento “seria gravemente prejudicial para o interesse público”.

Com efeito, do citado normativo resulta claramente que o autor do acto cuja eficácia foi automatica-
mente suspensa com a recepção do duplicado do pedido de suspensão de eficácia, tem duas alternativas: 
ou reconhece a grave urgência para o interesse público na imediata execução do acto e, nessa medida, 
profere a resolução fundamentada prevista na parte final do n.º 1 do art. 128º, podendo, a partir daí, 
iniciar ou prosseguir essa execução; ou, se o não fizer, tem de aguardar o trânsito em julgado da decisão 
do pedido de suspensão, não bastando a prolação de decisão não transitada a indeferir o pedido.

O que se compreende, na medida em que a aludida suspensão provisória visa acautelar a utilidade 
da suspensão de eficácia que vier eventualmente a ser decretada, pelo que enquanto persistir a possibi-
lidade deste decretamento, isto é enquanto não transitar em julgado a decisão que indefira o pedido de 
suspensão de eficácia, a suspensão provisória deve manter -se e os actos de execução indevida podem 
ou têm de ser declarados ineficazes.

Deste modo, se tiver havido resolução fundamentada no sentido de iniciar ou prosseguir a execução 
do acto automaticamente suspenso, o tribunal pode declarar a ineficácia desses actos de execução se 
concluir que aquela resolução está viciada, mas se não houver tal resolução tem de declarar ineficazes 
os actos de execução praticados.

E enquanto persistir a possibilidade de interposição de recurso da decisão de indeferimento do 
pedido de suspensão de eficácia (ainda que para só para o Pleno da Secção do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo ou para o Tribunal Constitucional) importa conservar a garantia de que, na eventualidade de 
provimento do recurso e do consequente decretamento da suspensão de eficácia, a suspensão provisória 
tenha persistido para manter a utilidade daquela providência.

Pelo que, ainda que o pedido de suspensão de eficácia tenha sido julgado improcedente ou o juiz 
se tenha negado a adoptar a providência, nada obsta a que se reconheça o pedido de declaração de 
ineficácia dos actos controvertidos, atenta a redacção do n.º 4 do art. 128º do CPTA, donde se extrai 
que, ao contrário do que sucedia no domínio do art. 80º da LPTA, esse pedido pode ser formulado até 
ao trânsito em julgado da decisão proferida no processo, seja ela qual for.

Neste sentido, entre outros, o elucidativo acórdão do TCAS de 13/01/2005, no processo n.º 00393/04. 
E como também se deixou muito bem explicado no acórdão do TCAN de 18/02/2011, no processo 
n.º 00940/10.9BEPRT -A, que acolhe a posição doutrinal e jurisprudencial firmada sobre a matéria, 
não há que associar o destino da questão incidental do art. 128º ao destino da providência cautelar 
em si, «uma vez que, em face do que dispõe actualmente o n.º 4 do art. 128º do CPTA, a declaração 
de ineficácia dos actos de execução indevida não tem como pressuposto o deferimento do pedido 
de suspensão de eficácia. Além de ter um domínio próprio de aplicação, valendo para os actos de 
execução que se praticarem entre o recebimento do “duplicado do requerimento” e a data em que se 
decide a providência, os critérios legais de apreciação são diferentes. Quer isto dizer que, apresar do 
indeferimento da suspensão de eficácia, a declaração judicial de ineficácia dos actos indevidamente 
executados pode ainda ocorrer até ao trânsito em julgado dessa decisão.

A possibilidade de se declarar ineficazes os actos de execução do acto suspendendo, apesar de 
já se ter indeferida a providência, acentua a razão de ser do pedido incidental: o que se pretende com 
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esta espécie de “providência cautelar secundária”, como a qualifica Vieira de Andrade (cfr A Justiça 
Administrativa, 10ª ed. pág. 369, nota, 863), é garantir o “efeito útil” da providência principal. O 
indeferimento da suspensão de eficácia em primeira instância faz cessar a proibição de executar o acto 
e renova a autotutela executiva da autoridade administrativa, situação que se mantêm na pendência 
do recurso jurisdicional, uma vez que recurso não tem efeito suspensivo (art. 143º, n.º 2, do CPTA)».

Por outro lado, e como também clarificam Mário Aroso de Almeida e Carlos Alberto Fernandes 
Cadilha in “Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos”, 3ª Ed., p. 860 e segs., 
não obsta à declaração de ineficácia dos actos de execução indevida a circunstância de, no processo 
cautelar, ser proferida em 1ª instância decisão que não deu provimento à providência e contra a qual 
foi interposto recurso jurisdicional, pese embora este recurso não tenha efeito suspensivo. É que o n.º 4 
do art. 128º «permite expressamente que a declaração de ineficácia seja requerida até ao trânsito em 
julgado da decisão do processo cautelar, seja ela proferida em que sentido for. Fica assim reforçada a 
ideia de que o incidente se destina a preservar o efeito útil da providência, quando venha a ser decre-
tada, podendo, por isso, ser suscitado em qualquer momento do processo cautelar, desde que este ainda 
não tenha sido dado como findo, e só deixando de ter relevo quando seja proferida decisão definitiva 
que, ou conceda a providência, caso em que a impossibilidade de prosseguir a execução resulta da 
própria decisão cautelar, ou a denegue, caso em que caduca a proibição da execução do acto. Deste 
modo, assegura -se ao interessado a possibilidade de reagir contra a prática de actos de execução 
indevida, mesmo num momento em que já tenha sido proferida uma decisão cautelar desfavorável à 
pretensão do requerente.»

Em síntese, só a negação definitiva da providência cautelar tem o efeito de fazer caducar a proibição 
de executar os actos que constituem o objecto da presente providência cautelar. Pelo que o indeferi-
mento do pedido de suspensão de eficácia, confirmado na primeira parte deste acórdão, não prejudica 
o conhecimento do pedido de declaração de ineficácia do acto de alegada execução indevida.

Há, portanto, que passar a apreciar se, no caso, deve declarar -se a ineficácia do aludido acto de 
execução.

Como inequivocamente resulta do n.º 3 do artº 128º do CPTA e a doutrina e a jurisprudência re-
petidamente têm afirmado, a Administração procede a uma execução indevida de acto administrativo 
numa das seguintes situações: 1) Quando execute o acto sem ter emitido a resolução fundamentada; 
2) Quando execute o acto com base em resolução fundamentada que o tribunal venha a considerar que 
se fundou em razões improcedentes, por entender que o diferimento da execução não seria, no caso 
concreto, gravemente prejudicial para o interesse público, pelo que não havia urgência na execução do 
acto (Cf., a título de exemplo, o acórdão do TCAS de 25/11/2010, no proc. n.º 6759/10, e na doutrina 
Mário Aroso de Almeida e Carlos Alberto Fernandes Cadilha, in “Comentário ao Código de Processo 
nos Tribunais Administrativos”, 3ª Ed., p. 852 e segs).

Nestes autos não há notícia de que a Entidade Requerida, ora Recorrida, tenha proferido despacho 
ou deliberação fundamentada invocando grave urgência para o interesse público na execução imediata. 
Aliás, como resulta da resposta que ofereceu a este incidente, reconhece a sua inexistência, advogando 
que a providência cautelar para suspensão de eficácia de acto administrativo e a prolação de resolução 
fundamentada prevista no CPTA não são admissíveis no contencioso tributário, o que, como já vimos, 
não colhe nem procede.

Não tendo sido emitida a mencionada resolução fundamentada, ocorrem os pressupostos previstos 
no art. 128º do CPTA para a declaração de ineficácia do aludido acto de execução, por força da suspen-
são automática provisória dos actos que são objecto da providência cautelar de suspensão de eficácia, 
sendo, por isso, de deferir o pedido incidental deduzido.

4. Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo em:

 - negar provimento ao recurso interposto da sentença recorrida, mantendo a decisão de não de-
cretamento da providência cautelar requerida face à impugnabilidade dos actos que constituem o seu 
objecto;

 - deferir o pedido incidental de declaração de ineficácia dos actos de execução indevida.
Custas pela recorrente no que toca ao recurso da sentença, e custas pela recorrida no que toca ao 

incidente – este com taxa de justiça que se fixa em 3 U (arts. 2º e 7º n.º 4 e Tabela II – Outros incidentes, 
do Regulamento das Custas Processuais).

Lisboa, 23 de Outubro de 2013. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Va-
lente Torrão (vencido nos termos da declaração que se junta adiante.)

Declaração de voto:
Não obstante o louvável esforço de fundamentação do acórdão  - que, do ponto de vista formal, 

está muito bem conseguida  -, discordo do mesmo pelas razões que se seguem:
1º) Conforme resulta do probatório da decisão de 1ª instância (nº 1), as autoridades fiscais espa-

nholas, através da Direcção de Serviços de Relações Internacionais (DSRI), solicitaram a colaboração 
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da DF do Porto no sentido de fornecer informações e documentos relativos à actividade da Autora nos 
anos de 2006 e 2007.

2º) As autoridades portuguesas, conforme doc. de fls. 28, em 02 de Fevereiro, notificaram a re-
querente do referido pedido de informação e para prestar as demais informações referidas no mesmo 
documento.

3º) A requerente opôs -se ao “procedimento de inspeção tributária externa”,  - em 22.02.2013 
(fls. 29 a 36)  - nomeadamente por a mesma implicar “a consulta, recolha e cruzamento de elementos 
abrangidos pelo segredo comercial, bem como pela própria desproporção da mesma”.

4º) Na sequência do indeferimento desta oposição, instaurou a requerente a presente providência 
cautelar em 16.04.2013 (v. fls. 1), pedindo a suspensão de eficácia do Despacho n.º DI 201300003, de 
4/01/2013, do Serviço de Inspecção Tributária da Direcção de Finanças do Porto  - que determinou a 
realização de acção inspectiva para recolha de elementos aos períodos de tributação de 2006 e 2007 -, 
bem como a suspensão de eficácia da Decisão da Direcção de Finanças do Porto, de 6/03/2013, de 
resposta desfavorável à oposição que esta sociedade deduziu à realização daquela inspecção, actos cuja 
anulação disse pretender pedir em acção administrativa especial a instaurar para o efeito.

E pediu a requerente que se suspendesse o procedimento de inspeção em curso evitando que, no 
decurso da acção principal que iria ser intentada, se produzissem prejuízos irreparáveis para a requerente.

5º) Concluiu -se no acórdão  - e bem (como já no mesmo sentido se havia concluído na decisão 
recorrida)  - pelo indeferimento da providência requerida.

Nesta parte concordamos com a decisão, uma vez que a prestação das informações a que o Es-
tado - entenda -se administração tributária portuguesa  - está obrigado, implicava a recolha de informações 
junto da requerente para o que a notificação de 1 de fevereiro era adequada. De qualquer forma, a simples 
realização de uma inspeção não constitui “a priori” ato lesivo determinante de proteção judicial.

6º) A prestação das informações em causa nos autos obedece ao disposto na Diretiva 77/779/CE, 
transposta para o direito interno pelo DL n.º 127/90, de 17 de abril.

Ora, dos nºs 1 e 3 do citado DL resulta que a autoridade competente portuguesa notificará a pessoa 
relativamente à qual são prestadas as informações da comunicação a efectuar, indicando a autoridade 
requerente destinatária da informação e a natureza desta, sendo que a pessoa notificada pode submeter 
à autoridade competente as razões por que as informações não devem ser transmitidas.

Isto implica desde logo que se saiba quais as informações que irão ser transmitidas. Deste modo, 
inexistindo ainda informação a transmitir, a oposição genérica da requerente à inspeção para informação 
é irrelevante e extemporânea para os efeitos do citado artº 6º. Por isso  - e bem  - a mesma veio a ser 
indeferida pela administração tributária.

Portanto, e concluindo nesta parte, entendo que não existindo ato lesivo a requerente não tinha 
direito a tutela judicial, como foi decidido.

7º) Diferente entendimento me merece a decisão na parte referente ao incidente de declaração de 
ineficácia dos atos de execução indevida.

Para se deferir este pedido, o acórdão louvou -se no documento de fls. 129, datado de 06.09.2013, 
do seguinte teor:

«Assunto: Notificação
Ao abrigo do n.º 1 do artigo 6º do Decreto -Lei n.º 127/90, de 17 de Abril, e de acordo com o 

solicitado por V. Exªs, informamos que foi recepcionada nesta Direcção de Serviços um pedido de in-
formações apresentado pelas Autoridades Fiscais Espanholas, tendo sido solicitado informações fiscais 
de carácter geral sobre a vossa empresa, bem como informações e documentos referentes às transacções 
comerciais estabelecidas durante os anos de 2006 e 2007 entre a vossa empresa e a empresa espanhola 
A…, SA., sucursal em Espanha, que foram recolhidos nos vossos registos contabilísticos pelos nossos 
Serviços Regionais de Inspecção.

Sem mais, apresentamos os nossos melhores cumprimentos».
E, relativamente a tal documento, concluiu -se: “Essa comunicação não só informa a Recorrente 

de que foi recepcionada, na Direcção de Serviços de Relações Internacionais da Autoridade Tributária 
e Aduaneira, um pedido apresentado pelas Autoridades Fiscais Espanholas a solicitar informações 
fiscais de carácter geral sobre si e informações e documentos referentes às transacções comerciais que 
estabeleceu durante os anos de 2006 e 2007 com a sucursal em Espanha A…, S.A., como a informa, 
ainda, que essas informações já foram colhidas nos seus registos contabilísticos pelos Serviços 
Regionais de Inspecção.

Pelo que, esta segunda parte, anuncia claramente ter sido consumada a acção de inspecção orde-
nada e credenciada pelo Despacho n.º DI 201300003, de 4/01/2013, do Serviço de Inspecção Tributá-
ria, representando, nessa medida, um acto de execução para os efeitos previstos no art. 128º do CPTA 
(tendo em conta que actos de execução são naturalmente todos aqueles que não podiam ser praticados 
em virtude da pendência da providência).

Aliás, a referência que nele é feita ao n.º 1 do art. 6º do Dec. Lei n.º 127/90, indicia que se tratará 
da decisão final do procedimento de assistência mútua internacional em matéria fiscal (ainda que isso 
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não seja claro, pois esta comunicação não refere que as informações colhidas vão ser efectivamente 
facultadas ao Estado requerente e qual a sua concreta natureza), pelo se impõe conhecer do pedido de 
declaração de ineficácia desses actos”.

Ora, desde logo é discutível a aplicação, no caso concreto, do disposto no artº 128º do CPTA. Na 
verdade, o argumento da tutela judicial efetiva quando esteja em causa uma lesão irreparável, não colhe 
aqui, porque não estamos perante qualquer lesão não tutelada pelas normas de direito tributário.

A inspeção só por si é insuscetível de causar lesão irreparável do direito da requerente.
Por outro lado, mesmo a admitir a aplicação daquele artº 128º, o teor da notificação não permite 

concluir pela verificação de qualquer ato de execução na pendência do processo da providência cautelar.
Repare -se que na notificação apenas se refere “foram recolhidos nos vossos registos contabilísticos 

pelos nossos Serviços Regionais de Inspeção”.
Ora, por um lado, desconhecem -se as datas em que foram recolhidos tais elementos  - repare -se 

que a providência foi instaurada em 16.04.2013 e a requerida notificada para responder em 26.04.2013 
(fls. 43)  - e a requerente havia sido notificada em Fevereiro e em Março da realização da inspeção e da 
resposta dada à sua observação sobre a mesma (v. fls. 24/29)  - pelo que os elementos até poderiam ter 
sido recolhidos antes da instauração da providência; deste modo, é temerário concluir que a adminis-
tração tributária violou a lei ao continuar com a inspeção na pendência da providência cautelar.

Assim, apenas se pode presumir  - mas não concluir  - que a inspeção continuou na pendência da 
providência cautelar.

Não posso, por isso, concluir que esteja em causa um ato de execução indevida.
Pelo que ficou dito, deveria também indeferir -se o pedido incidental da declaração de ineficácia 

do alegado ato de execução, ou, pelo menos, ordenar -se a baixa dos autos para ampliação da matéria de 
fato no sentido de se apurar a data e os termos em que se realizou a inspeção referida no doc. de fls. 129.

Valente Torrão.

(1) Segundo o qual, “Os recursos dos actos jurisdicionais sobre meios processuais acessórios comuns à jurisdição admi-
nistrativa e tributária são regulados pelas normas sobre processo nos tribunais administrativos.”

(2) Cf. Mário Aroso de Almeida, in “O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos”, 2ª Ed., págs. 135/136 
e Mário Aroso de Almeida e Carlos Alberto Fernandes Cadilha, in “Código de Processo nos Tribunais Administrativos, Co-
mentado”, 2ª Ed., págs. 306 a 313.

(3) Como explicitam Mário Aroso de Almeida e Carlos Alberto Cadilha in “Comentário ao Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos”, págs. 258 e segs.: “são externos os actos que produzem efeitos jurídicos no âmbito das relações 
entre a Administração e os particulares ou que afectam a situação jurídico -administrativa de uma coisa. Ao que, hoje, se devem 
acrescentar os actos que se inscrevem no âmbito de relações entre entidades públicas. Por contraposição, actos internos são 
aqueles que se inscrevem no âmbito das relações inter -orgânicas ou das relações de hierarquia e que apenas indirectamente se 
poderão reflectir no ordenamento jurídico geral”.

(4) Segundo doutrina e a jurisprudência do STA, a impugnabilidade do acto, embora indissociável da questão da legiti-
midade para o impugnar, não se confunde com esta, situando -se num plano anterior, de cariz objectivo e não subjectivo, sendo, 
por isso, no âmbito da legitimidade que hoje se coloca, no contencioso administrativo, a questão da lesividade do acto, que já 
não enquanto atributo da sua impugnabilidade  - cf. Mário Aroso de Almeida, in “O Novo Regime do Processo nos Tribunais 
Administrativos”, p. 135, e o mesmo autor e Fernando Cadilhe, in “Código de Processo nos Tribunais Administrativos”, p. 311, 
e Vieira de Andrade, in “A Justiça Administrativa”, 3ª ed., p.242/3. E na jurisprudência, entre outros, o Ac. da Secção de CA 
do STA de 16/12/2009, no recurso n.º 0140/09.

(5) Actualmente, a Directiva que vigora nesta matéria é a Directiva n.º 2011/16/EU, do Conselho, de 15 de Fevereiro 
de 2011, transposta para a ordem jurídica interna do Estado português pelo Dec. Lei n.º 61/2013, de 10 de Maio de 2013. Mas 
tendo em conta a data dos factos em litígio, é aplicável ao caso sub judice a Directiva 77/799/CEE.

(6) Com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei n.º 52/93, de 26/02; pela Lei n.º 39 -B/94, de 27.12; pelo Dec. Lei 
n.º 235/96, de 7.12; pela Lei n.º 87 -B/98, de 31.12; pela Lei n.º 55 -B/2004, de 30.12; pela Lei n.º 60 -A/2005, de 30.12.

(7) Preceito onde se elucida (nº 1) que a prestação de informações pode ocorrer nas seguintes modalidades: (a) a pedido; 
(b) espontânea; (c) automática; e se esclarece (nº 2) que a prestação de informações a pedido ocorre sempre que solicitada pela 
autoridade competente de um Estado Membro.

(8) In “O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÃO TRIBUTÁRIA – Nova disciplina comunitária. Estado actual da prática 
administrativa. Contributos para uma maior significância deste instrumento”, Almedina 2012, pág. 128/129.

(9) Vide, Rui Duarte Morais, in “Manual de Procedimento e Processo Tributário”, Almedina, 2012, pág. 10.
(10) Sobre o assunto, e para maiores desenvolvimentos, vide JORGE LOPES DE SOUSA, in “Código de Procedimento 

e Processo Tributário”, 6ª Ed., II vol., anotação ao art. 147º do CPPT, pag. 596 e segs. 

 Acórdão de 23 de Outubro de 2013.

Assunto:

Taxa. Promoção. Vinho. Direito comunitário. Auxilio do estado. Princípio da propor-
cionalidade. Princípio da confiança. Princípio da segurança jurídica.
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Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional na-
cional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do artigo 92.º 
do Tratado (actual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de 
uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., cobrada aos agentes do sector 
e representando mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I. P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis,como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, «um grau 
suficiente de probabilidade» de tal medida envolver auxílios estatais, em termos de 
exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação 
da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I. P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I. P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1464/12 -30.
Recorrente: A………, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
A………, LDA., pessoa colectiva n.º …….., com sede em ………., concelho de Tondela, com o 

capital social de €2.600.000,00, deduziu impugnação do acto de indeferimento dum pedido de revisão 
de um acto de liquidação de uma taxa de promoção, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, no 
valor de € 90.519,66 (noventa mil, quinhentos e dezanove euros e sessenta e seis cêntimos) relativa a 
Agosto de 2006.

Por sentença de 27 de Julho de 2012, o TAF de Viseu julgou totalmente improcedente a impugna-
ção. Reagiu a ora recorrente A………, LDA, interpondo o presente recurso cujas alegações integram 
as seguintes conclusões:

A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-
cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao IVV com referência ao mês 
de Agosto de 2006.

B. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação da 
pretensão da Impugnante»  - cf. página 32 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste entendi-
mento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

C. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade ou da 
parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal ou independentemente 
dos aspectos da mesma taxa que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas quanto 
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à respectiva compatibilidade com o mercado comum, verifica -se, no caso da taxa em causa dos autos, 
uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de notificação da medida à Comissão, ao arrepio do 
disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) e consequente proibição 
de execução de semelhante medida, prevista no mesmo artigo.

D. Essa ilegalidade encontra -se plenamente provada nos autos – cf. alíneas F) e G) dos factos 
provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o procedimento contraditório C43/2004, 
junto aos autos pela A………… com a sua petição inicial e dada por integralmente reproduzida pelo 
Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados —, pelo que o Tribunal a quo não podia ter decidido 
no sentido em que decidiu na sentença ora posta em crise.

E. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está demonstrado nos autos e 
vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, entre outros, da Decisão da 
Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010) —, a fonte de financiamento de 
auxílios de Estado.

F. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

G. A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a taxa de promoção — que consubstancia 
a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de 
afectação obrigatória ou legal, de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE) — cf. jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 
Europeia ² (Cf., entre outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE 
VAN CALSTER, OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK 
NOORD -BRABANT.) e pág. 48 do Parecer jurídico junto aos autos.

H. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

I. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados — conforme melhor decorre do 
parágrafo 3 da decisão junta com a petição inicial, que ora se transcreve: «(3) Resultando das informa-
ções prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados».)

J. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que se 
juntou com a petição inicial.

K. A taxa de promoção, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum e manter -se -á inválida, relativamente ao 
período em questão nos autos, por mais regular e compatível com o mercado comum que se venha a 
considerar, a final, o auxílio investigado (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) 
e foi explicado na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV — A) respectivo).

L. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado Compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» — cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITLUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

M. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido — como o foi (cf. pará-
grafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das cam-
panhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos 
nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108.º, 
n.º 3, do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declarem a anulação dos 
actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabeleci-
mento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é 
contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente 
ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Agosto de 2006 e veio a ser, com manifesto 
erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

N. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da obri-
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gação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, do Tratado 
[88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. I  -3735, n.º 31).» — cf. 
parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

O. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais na-
cionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»

— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
P. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte dessa 

medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afectada pelo 
facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma decisão 
final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
Q. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 

artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem sido 
adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação conduziria 
a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de efeito útil (v. 
acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des 
négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
R. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-

ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as con-
sequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de sáumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

 - cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
S. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto erro de julgamento na sentença proferida, rogando-

-se a este Venerando Tribunal a revogação da sentença aqui posta em crise.
Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa — 
consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respectiva compatibilidade?

Em caso negativo — e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida me-
dida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
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da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

O Instituto da Vinha e do Vinho contra -alegou formulando as seguintes conclusões:
A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência aos período mensal de Agosto de 2006.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.ºs 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» — cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua de-
cisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE — hoje, 
artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras 
do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação co-
munitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º 
do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.
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M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 

dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012  - através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3  -, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.” do TFUE.

IV. DO PEDIDO
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais.

Só nestes termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
1. A……….., Lda. apresentou impugnação do indeferimento de pedido de revisão oficiosa da 

taxa de promoção que tinha liquidado quanto ao período de Agosto de 2006, com fundamento em a 
mesma ser parte integrante de uma medida de auxílio e ter sido executada em violação da proibição 
de execução contida no art. 88º n.º 3 do Tratado da Comunidade Europeia (T.C.E.), com base numa 
decisão proferida pela Comissão Europeia a 16.4.05, a qual tinha mandado instaurar um processo con-
tra Portugal, considerando a existência de “dúvidas” quanto a estarem associados à mesma medidas e 
auxílios estatais relacionados com acções de formação e publicidade.



4236

O Instituto da Vinha e do Vinho (I.V.V.) contestou, invocando que a impugnação é extemporânea 
e não constitui o meio idóneo para contestar a autoliquidação, mais referindo, nomeadamente, ter sido 
a referida taxa liquidada com base no previsto no art. 3.º do Dec -Lei n.º 119/97, de 15/5, tendo o seu 
montante sido ainda apurado com base no previsto na Portaria n.º 383/97, de 12/7, alterada pela Portaria 
n.º 1428/2001, de 15/12, e que a Comissão não contesta a existência largamente maioritária da taxa de 
promoção e que não adoptou qualquer injunção de recuperação.

O Ministério Público apresentou parecer, defendendo que a impugnação deve ser julgada impro-
cedente, por não ter sido precedida de impugnação graciosa, conforme previsto no art. 131.º do C.P.P.T..

Na sentença recorrida foi afastada a ilegalidade com o fundamento em, com base na decisão 
publicada em 16.4.05 pela Comissão, constante da al G) do probatório, resultar apenas ter sido instau-
rado procedimento contra Portugal, devido a, apesar de terem sido afastado de com a dita taxa se estar 
a conceder auxílio estatal, se terem manifestado “dúvidas” quanto a medidas e auxílios associados à 
mesma serem ou não conformes ao Direito da União Europeia.

É dessa sentença que a impugnante interpõe recurso, em que conclui, indicando as razões da 
discordância face ao decidido, com base em entendimento diferente que se defende sobre o conceito 
de “auxílio estatal”, mais amplo que o adoptado) e continuando a defender a existência de ilegalidade 
ou vício decorrente da violação do disposto no art. 88.º n.º 3 do T.C.E., actual n.º 3 do art. 108.º do 
Tratado de Funcionamento da União Europeia (T.F.U.E.), fundando tal em no referido processo de 
investigação C 43/2004, mandado instaurar pela Comissão contra Portugal, ter sido proferida outra 
“Decisão de 20.07.2010”, pela Comissão, publicada no J.O.C.E. de 8.1.2011, L 5, a p. 24, na qual se 
refere a existência de ilegalidade e em ter sido já proferida condenação de Portugal na recuperação do 
auxílio concedido.

Defende ainda, a título subsidiário) haver questões prejudiciais, a sujeitar à apreciação pelo Tri-
bunal de Justiça da União Europeia (T.J.U.E.), caso se não entenda como defende.

O I.V.V. apresentou alegações de resposta, em que começa por colocar a questão de as alegações 
da recorrente cumprem o ónus a que se refere o art. 685.º -A do C.P.C., mais pugnando pela legalidade 
da dita taxa de promoção com base em vários argumentos, e juntando ainda documentos comprovativos 
do que alega.

2. Emitindo parecer sobre as várias questões prévia e prejudicial, e a questão de fundo que resulta 
para apreciar relativa a ilegalidade fundada na não notificação prévia à Comissão Europeia da dita taxa, 
nos termos do previsto no art. 88.º n.º 3 do T.C.E., ora art. 108.º n.º 3 do T.F.U.E.:

Quanto à dita questão prévia, embora se concorde que a recorrente não deu cumprimento ao 
art. 685. -A do C.P.C., a sanção não é rejeitar o recurso tal como se mostra interposto. Aliás, se o mesmo 
assenta na “Decisão de 20.07.2010”, proferida pela Comissão, com a indicação dos motivos pelos quais 
tal assim é de entender, põe em causa a apreciação efectuada da matéria de facto, pois na sentença re-
corrida apenas se considerou ser de levar em conta a primeira referida decisão proferida da Comissão.

Como é jurisprudência corrente do S.T.A., tal deve levar a que se decida no sentido de não ser 
este Tribunal o competente, mas o T.C.A. Norte.

Assim se decidiu, por exemplo, no ac. do S.T.A. de 13 -5 -09, proferido no proc. 10894/08, cujo 
sumário constante em www.dgsi.pt se transcreve:

“I — A Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal de Administrativo, nos recursos 
interpostos directamente das decisões dos TT de 1º Instância, apenas tem competência para conhecer 
de matéria de direito (cfr. artºs 21º, nº4, 32º, n.º 1, alínea b) e 41º, nº1, alínea a) do ETAF na anterior 
redacção e 280º, n.º 1 do CPPT).

II — Se, nas conclusões das suas alegações, o recorrente invocar matéria de facto que não foi 
levada em consideração na decisão recorrida, é aquela Secção incompetente, em razão da hierarquia, 
para conhecer do recurso, sendo competente o Tribunal Central Administrativo”

3. Ainda se adianta o seguinte, para o caso de se entender ser mesmo assim de proferir decisão 
sobre o recurso interposto neste Tribunal:

Sendo de aceitar que a Comissão teve intervenção num domínio de auxílios estatais, conforme 
previsto no art. 107.º do T.F.U.E., não resulta que a mesma tivesse obrigatoriamente de ocorrer, segundo 
o previsto ainda no art. 108.º n.º 4 do mesmo diploma.

Quanto à taxa auto -liquidada relativa ao período de Agosto de 2006, a dita “Decisão de 20.07.2010” 
abrange -a, atento que o decidido quanto à recuperação é relativo ao período decorrido até 31 -12 -2006.

Aliás, se na mesma começa a Comissão Europeia por entender quanto a taxas anteriores que Por-
tugal agiu em violação do previsto no art. 108º. n.º 3 do T.F.U.E., tal não retira às autoridades nacionais 
competência para decidir sobre a anulação das autoliquidações — assim, se pronunciam Carla Amado 
Gomes e Rui Tavares Lanceiro em A revogação de actos administrativos entre o Direito nacional e a 
jurisprudência do União Europeia: um instituto a dois tempos?, publicado na Revista do Ministério 
Público n.º 132 p. 37 e ss..

E na sentença recorrida entendeu -se não ser de proferir tal decisão, pelas razões que foram expli-
citadas, quanto a ser irrelevante o que na dita nova decisão proferida pela Comissão constava.
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Afigura -se não ser de pôr tal em causa, até porque segundo o que resulta da documentação junta 
pela recorrida a Comissão anotou posteriormente que Portugal considerou que as situações em causa 
se enquadravam no n.º 4 do dito art. 108.º, fez cessar a recuperação, com base nas medidas tomadas 
pelas autoridades portuguesas, que continuavam a entender serem os ditos auxílios “de minimis”, e 
abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão (fls. 443), resultando afinal aplicável 
o art. 88.º n.º 4 do T.C.E., ora art. 108.º n.º 4 do T.F.U.E..

Neste circunspecto, não faz grande sentido sujeitar a apreciação, a título prejudicial, pelo T.J.UE. 
as questões suscitadas pelo recorrente, pese embora tal se encontrar previsto como obrigatório, nos 
termos do art. 267.º § 3.º do T.FU.E., o que não impede que se proceda à verificação sobre se o caso 
aí se enquadra.

4. Concluindo, parece que para o conhecimento do recurso interposto é competente o T.C.A. 
Norte — arts. 21, n.º 4, 32, n.º 1, alínea b) e 41º, n.º 1, alínea a) do E.T.A.F., na anterior redacção e 
280º, n.º 1 do C.P.P.T).

No entanto, caso se entenda ser de conhecer do mesmo neste Tribunal, mais parece que o mesmo 
é de improceder.

2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A)  - No dia 28 de Setembro de 2006, a A………….. procedeu à autoliquidação da quantia de € 

90.519,66, a título de taxa de promoção referente ao mês de Agosto de 2006  - cf. documento n.º1, junto 
com o pedido de revisão oficiosa.

B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C)  - Em 22/12/2008 a A……. apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida em A.
D)  - O pedido mencionado em C. foi indeferido em 12/01/2009.
E)  - Em 11/02/2009, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
F)  - No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE (cfr. 
doc. n.º 2 em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado 
sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo ainda sido 
adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G)  - No documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob 
a epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxilio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE
(2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto da 

Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo produto 
dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países terceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portu-

gal, incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
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(108) A Comissão considera que os auxílios púbicos pagos para financiar as acções de promoção 
no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

…
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-

dade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxilio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxilio;

 - as medidas de auxilio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”
3 – DO DIREITO
A meritíssima juíza do TAF de Viseu julgou totalmente improcedente a impugnação por entender 

que (destacam -se apenas os trechos mais relevantes da decisão com interesse para o presente recurso):
“1. RELATÓRIO
A………, LDA., pessoa colectiva n.º ………., com sede em …….., concelho de Tondela, com 

o capital social de €2.600.000,00, vem, nos termos do art.º 268º, n.º 4, da CRP, do art.º 95.º, n.º 1 e 
n.º 2, alínea d, da LGT e do art.º 97, n.º 1, alínea d) e 99 e ss. do CPPT, deduzir impugnação do acto 
tributário infra descrito, no valor de € 90.519,66 (noventa mil, quinhentos e dezanove euros e sessenta 
e seis cêntimos).

Para tanto, em síntese, alegou que:
(…)
Em jeito de conclusão a Impugnante referiu que:
Resulta do exposto que a A………… foi  - e continua a sê -lo  -, ilegalmente sujeita a uma taxa que 

é parte integrante de uma medida de auxílio executada em violação da proibição de execução contida 
no n.º 3 do art.º 88.º do Tratado CE.

Como tal, quer a medida de auxílio, quer o seu incindível modo de financiamento, não podem ser 
mantidos em execução até que seja proferida decisão final favorável (ou não) pela Comissão Europeia 
no procedimento formal supra descrito.

A violação do direito comunitário, em particular do disposto no art.º 88.º do Tratado CE, determina 
que as medidas até agora tomadas sejam ilegais, pelo que se deve, sem mais, reconstituir a situação 
anterior à sua adopção.

Razão pela qual não é devido o montante constante do acto de liquidação cuja revisão oficiosa 
foi indeferida.

O indeferimento do pedido de revisão oficiosa é lesivo de direitos e interesses legalmente protegidos 
da A………, sendo por isso susceptível de impugnação, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 97.º 
do CPPT, do n.º 1 e do nº2, alínea d), do art.º 95.º da LGT e do art.º 268º, n.º4, da CRP.

Termina pedindo que a presente impugnação seja julgada procedente, por provada, declarando -se, 
em consequência, a anulação do acto tributário ilegal, com as demais consequências legais.

Juntou documentos.
Notificado o IVV (doravante IVV), para contestar, alegou em síntese que:
(…)
Em conclusão referiu o IVV que:
A ora impugnação não constitui o meio idóneo e próprio para contestar a autoliquidação em causa, 

pelo que deverá o IVV, ser absolvido da instância nos termos do artigo 131.º do CPPT e 493.º do CPC 
aplicável ex vi artigo 2.º do CPPT;

Por outro lado, ficou demonstrado que as normas legais relativas à previsão, liquidação (ou melhor, 
autoliquidação) e cobrança da taxa de promoção são plenamente válidas e, por isso, inquestionavel-
mente aplicáveis in casu;

Também no que toca à alegada violação do direito comunitário, resulta assente que a Comissão 
Europeia não contesta hoje a existência e aplicação da componente largamente maioritária da taxa de 
promoção e que as questões ainda objecto de investigação por aquela Instituição são, além de parcelares, 
totalmente irrelevantes para a matéria controvertida nos presentes autos;
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Não tendo a Comissão adoptado qualquer injunção de recuperação quanto ao montante das taxas 
em causa, não pode proceder o pedido da Impugnante — por inexistência de base legal para tal — o 
reembolso de uma quantia autoliquidada ao IVV em estrita obediência ao quadro normativo.

Termina alegando que deve o IVV ser, de imediato, absolvido da instância, ou, se assim não se 
entender ser a presente impugnação julgada improcedente por não provada, mantendo -se o acto de 
autoliquidação em crise.

(…)
2. FUNDAMENTAÇÃO
(…)
OS FACTOS E O DIREITO
Incumbe ao Tribunal o conhecimento de todas as questões suscitadas pelas partes, e apenas destas, 

sem prejuízo de a lei impor ou permitir o conhecimento oficioso de outras: n.º 1 do art. 95.º do CPTA, 
ex vi, alínea e) do art. 2º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

Questões suscitadas:
Da natureza da taxa de promoção prevista no DL n.º 119/97, de 15 de Maio.
Da compatibilidade de tal taxa com o Direito comunitário, designadamente no que concerne ao 

regime dos auxílios de Estado.
Análise do pedido
Como bem refere o IVV, em sede de contestação, com a apresentação da presente impugnação, 

a A……….., Lda. pretende apesar de tal não fazer incluir no seu pedido — impugnar judicialmente o 
indeferimento do pedido de revisão oficiosa que efectuou de uma autoliquidação referente à taxa de 
promoção.

Da excepção invocada em sede de contestação
(…)
Analisando a questão da natureza da taxa de promoção prevista no DL n.º 119/97, de 15 de Maio, 

sendo que todas as questões levantadas pela Impugnante dependem da resposta dada a esta questão.
Diga -se que cinco dos seis capítulos da PI prendem -se com a questão da compatibilidade da taxa 

de promoção do IVV com o direito comunitário. Sendo o último capítulo da PI, relativo à ilegalidade 
do indeferimento do pedido de revisão oficiosa formulado pela Impugnante.

Alega a Impugnante que a taxa por si autoliquidada constitui um auxílio de Estado, contrapondo 
o IVV que a própria Comissão Europeia defende, em larga medida, exactamente o contrário.

Refere o IVV que para a A…….. tudo se baseia numa pretensa violação do Direito Comunitário 
que, pelo facto de existir uma taxa sobre determinados operadores económicos, se transmuta suposta-
mente num auxílio de Estado ilegal e contrário ao Tratado que institui a Comunidade Europeia (adiante 
designado «Tratado CE»).

A taxa de promoção incide sobre os «vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, 
bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados», sendo devida pelo agente económico 
(e, em certos casos, pelo produtor) ao IVV — cf. art.º 1.º, nº1, e art.º 3.º do DL. n.º 119/97.

A taxa de promoção constitui, conforme decorre do n.º 1 do art.º 1.º do D.L. n.º 119/97, a «con-
trapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção 
genérica e à coordenação geral do sector».

De acordo com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o IVV 
coordena e controla a organização institucional do sector vitivinícola, ao mesmo tempo que audita o 
sistema de certificação de qualidade e acompanha a política comunitária (eg., preparando as regras 
para a sua aplicação), bem como participa na coordenação e supervisão da promoção dos produtos 
vitivinícolas.

E são estas as suas funções desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de Setembro, 
e posteriores reestruturações pelos Decreto -Lei n.º 102/93, de 2 de Abril, Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 
de Abril e Decreto -Lei n.º 47/2007, de 27 de Fevereiro.Efectivamente, ao IVV são incumbidas compe-
tências relativas à coordenação da actividade vitivinícola nacional e respectiva regulamentação técnica, 
à definição e acompanhamento das regras da Organização Comum do Mercado Vitivinícola (OCM), 
ao acompanhamento junto das instâncias comunitárias dos processos relativos ao sector vitivinícola, à 
promoção das medidas de organização institucional do sector vitivinícola e à definição dos princípios, 
regras e regulamentação técnica a que deve obedecer o sector vitivinícola.

As normas gerais sobre os auxílios de Estado constam dos artigos 87.º a 89.º do Tratado de Roma 
e aplicam -se «à produção e ao comércio dos produtos do sector vitivinícola por força do art.º 71º do 
Regulamento (CE) n.º 1493/99 do Conselho, que estabelece a organização comum de mercado destes 
produtos» — cf. considerando n.º 55 do documento mencionado na alínea G. dos factos provados e, 
bem assim, sobre a aplicação deste regime, ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado 
e Fiscalidade, Almedina, pág. 143 e ss.

Ora, nos termos do n.º 1 do art.º 87.º do Tratado de Roma, os auxílios estatais são, salvo determi-
nadas excepções, proibidos na ordem jurídica comunitária.
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Auxílios estatais são aqueles «concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, inde-
pendentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo 
certas empresas ou certas produções.» — cf. n.º 1 do art.º 87.º do Tratado de Roma.

No contexto de uma livre concorrência no mercado interno e, nomeadamente, da abertura dos 
serviços públicos à concorrência, os Estados -Membros intervêm por vezes através de recursos públicos 
para promover determinadas atividades económicas ou proteger indústrias nacionais. Ao favorecerem 
determinadas empresas em relação aos seus concorrentes, estes auxílios estatais podem falsear a con-
corrência.

Os auxílios estatais são proibidos pelo Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. No 
entanto, algumas exceções autorizam os auxílios justificados por objetivos de interesse comum, por 
exemplo, para os serviços de interesse económico geral, desde que estes não falseiem a concorrência 
num sentido contrário ao interesse comum. O controlo dos auxílios estatais exercido pela Comissão 
Europeia consiste assim em avaliar o equilíbrio entre os efeitos positivos e negativos dos auxílios.

A Política de Concorrência é um factor crucial para a criação de condições de crescimento eco-
nómico e prosperidade, uma vez que influencia as decisões de investimento, aquisições empresariais, 
políticas tarifárias e de desempenho económico. Por outro lado, ajuda a promover uma melhor afectação 
dos recursos e reforçar a competitividade da indústria europeia, para o benefício dos cidadãos.

Em matéria de Política de Concorrência — Auxílios de Estado, o artigo 87º do Tratado da União 
Europeia refere que são proibidos, de uma forma geral, auxílios estatais que falseiem ou ameacem falsear 
a concorrência. Esta proibição não é absoluta, uma vez que existem situações para as quais os Auxílios 
de Estado são compatíveis com o Mercado Comum, enumeradas nos nºs 2 e 3 desse artigo.

Compete à Comissão Europeia a função de controlar os auxílios estatais, de acordo com o artigo 88º 
do Tratado, e os Estados -Membros têm o dever  - obrigação de notificação  - de informar a Comissão da 
concessão dos Auxílios de Estado, ainda durante a fase de projecto.

Neste contexto, as regras em matéria de Auxílios de Estado visam garantir o bom funcionamento 
do mercado da UE, de modo a que a concorrência não seja distorcida, contribuindo, assim, para o bem-
-estar dos consumidores e para a competitividade da economia europeia.

O Mercado Comum assenta no princípio da livre concorrência entre as empresas da União 
Europeia. A corroborar este princípio, o artigo 87º do Tratado da União Europeia estabelece que são 
incompatíveis com o Mercado Comum os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de re-
cursos estatais, que confiram uma vantagem económica aos beneficiários, a qual deve ser concedida 
selectivamente, e a medida de auxílio deve ameaçar falsear a concorrência e as trocas comerciais entre 
os Estados -Membros.

Só são incompatíveis com o mercado comum os Auxílios de Estado que afectem as trocas comer-
ciais entre os Estados -membros e falseiem ou ameacem falsear a concorrência.

O regime comunitário de auxílios estatais assenta num sistema de autorização prévia, nos termos 
do qual a Comissão Europeia determina se uma medida de auxílio que o Estado -Membro pretenda 
conceder pode beneficiar das derrogações previstas nos nºs 2 e 3 do artigo 87º do Tratado da União 
Europeia (Ver Regras processuais e procedimentos).

Com a preocupação de simplificação administrativa, a Comissão veio a considerar que existem 
auxílios de reduzido valor, não susceptíveis de afectar de forma significativa o comércio e a concorrência 
entre Estados -Membros, não devendo como tal ser abrangidos pelo nº1 do artº. 87 do Tratado da União 
Europeia. Adoptou então uma regra dita de mininis, que foi pela primeira vez definida no contexto da 
política relativa aos auxílios estatais às pequenas e médias empresas (Regra de minimis).

O IVV, em sua defesa, alega que o seu financiamento é garantido, em larga medida, pela taxa de 
promoção. Isto mesmo foi confirmado pela Comissão Europeia na sua decisão de início do procedimento 
de investigação em curso ² (Cfr. Decisão da Comissão C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal 
de promoção do vinho, publicada no JOUE C 92, de 16.04.2005, a que se dará particular atenção no 
capítulo 0 infra (cfr doc. n.º 2, que ora se junta e se dá por reproduzido para todos os efeitos legais).), 
ao registar, por um lado, que «[a]s receitas desta taxa dita de promoção do vinho correspondem a mais 
de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV» e, por outro, que «o financiamento das 
prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela 
coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio estatal» (cfr. resumo da 
Decisão da Comissão, página 12, parágrafo 144). Admite -se que o nome não seja o mais adequado à 
natureza da taxa, mas tal deve -se ao Legislador e não ao IVV.

Sucede que, in casu, tudo não podia ser mais cristalino: os agentes económicos, quase sempre 
empresas produtoras, quando vendem a granel para retalhistas ou consumidores, dentro ou fora do 
território nacional, ou quando pedem ao IVV os selos necessários (quando o vinho é engarrafado ou 
embalado), devem autoliquidar um determinado valor por cada litro do produto vínico.

Tratando -se de vinhos, espumantes e espumosos, aguardentes e bagaceiras esse valor é de € 0,0135 
por litro.

Tratando -se de vinagres de vinho, esse valor é de € 0,0067 ou € 0,0042 consoante o seu fim.
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Com efeito, toda a posição da Impugnante se fixa na hipotética violação do Direito Comunitário, 
sustentando -se, para tal, em dois documentos: i) um documento da Comissão Europeia  - publicado no 
JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, onde podemos ler:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxílio estatal C43/2004 (ex NN 38/2003)  - Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE
(2005/C 92/06)”
e ii) num parecer de dois jurisconsultos portugueses.
Com base no parecer junto aos autos pela Impugnante, dos jurisconsultos Dr. António da Gama 

Lobo Xavier e Dr. Paulo de Castro Rangel, datado de Agosto de 2005, alega a Impugnante que, o 
conceito de auxílio estatal tem sido interpretado de forma muito lata pelo TJCE, abrangendo todas 
aquelas intervenções que «sob formas diversas, contribuam para reduzir os encargos que normalmente 
oneram o orçamento de uma empresa e que, por isso, sem constituírem subsídios no sentido rigoroso 
da expressão, são da mesma natureza e produzem efeitos idênticos». – cf. Parecer Jurídico, pág. 28 e 
ss. e Acórdão TJCE de 23.02.1961, proferido no processo n.º 30/59.

Esquece -se a Impugnante que por muito latas que sejam as interpretações feitas pelos Tribunais 
das normas, as mesmas devem conter -se nos limites impostos pelo próprio legislador.

Assim, nesta questão, dando razão ao IVV, é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. 
dos factos provados refere que “o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas 
pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em 
Portugal não constitui um auxílio estatal” (sublinhado nosso), conclusão 144.

Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante não faz sentido 
considerar a mesma ilegal enquanto a comissão europeia não proferir uma decisão final no âmbito do 
procedimento de investigação mencionado na alínea F dos factos provados.

Pelo que, afigura -se -nos desde já, que a presente Impugnação não pode proceder.
Pois, não estando em causa, um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previa-

mente notificada à Comissão Europeia, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE.
Afastando -se assim o argumento da falta de observância da referida norma.
Nesta medida, é improcedente o pedido da Impugnante ao requerer — sem qualquer base legal — o 

reembolso de uma quantia que autoliquidou em estrita obediência ao quadro normativo vigente à data.
Através da Decisão da Comissão em apreço (parágrafos 144 e 145), aquela Instituição concluiu que:
(iv) «o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal». Mesmo quanto às restantes actividades, nas quais o IVV actua no mercado como uma 
qualquer empresa prestadora de serviços, entendeu a Comissão que «não existe vantagem económica 
para o IVV que decorra da sua posição de mercado» (parágrafo 70 da Decisão);

(v) «o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas 
de promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio»;

(vi) «as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim 
como o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua com-
patibilidade com o mercado comum»,

Daqui concluímos duas coisas: i) o processo em curso, que tem por objecto a taxa de promoção, 
tem um âmbito muito reduzido, sendo que a Comissão não apresenta hoje dúvidas nem obstáculos 
face aos aspectos essenciais da existência da referida taxa; e ii) as poucas medidas que estão ainda a 
ser objecto de investigação pela Comissão no processo em curso nada têm que ver com as questões de 
fundo que nos ocupam nos presentes autos.

Logo, a instauração pela Impugnante da presente acção de impugnação judicial, com base exclusi-
vamente no facto de existir uma investigação da Comissão a aspectos parcelares da taxa de promoção, 
não pode ser tida senão como a despropósito e totalmente improcedente.

No respeitante ao regime de financiamento das medidas em epígrafe, a Comissão considera, 
nos parágrafos 135 e 136 da Decisão, que não dispõe de informações suficientes para concluir que o 
vinho e os produtos vínicos provenientes dos outros Estados -membros beneficiam «do mesmo modo 
e na mesma medida que os produtos nacionais de todas as vantagens decorrentes da taxa» e que, em 
consequência, o mesmo regime não procede a qualquer discriminação entre os produtos nacionais e os 
importados, em conformidade com o artigo 90.º do Tratado CE.

No entanto, a própria Comissão considera, no parágrafo 143 da Decisão em causa que «não se 
afigura (...) existir discriminação entre os produtos nacionais destinados ao mercado nacional e os 
destinados à exportação no âmbito das campanhas de promoção e publicidade desenvolvidas fora do 
território português e financiadas com uma parte das receitas da taxa parafiscal».

Como bem o refere o IVV, uma vez que as mesmas acções de promoção e publicidade (tanto as 
financiadas por apoios concedidos antes de 1 de Janeiro de 2002 como as financiadas após aquela data) 
são consideradas compatíveis com o artigo 87.º do Tratado CE (cfr. parágrafos 108 e 114 da Decisão, 



4242

acima citados), conclui -se que o financiamento das mesmas acções pelo produto da taxa de promoção 
que incide sobre os produtos vitivinícolas produzidos em Portugal não é posto em causa pela Decisão 
da Comissão que deu início ao processo em curso.

Assim, as dúvidas da Comissão relativamente à taxa de promoção enquanto mecanismo de finan-
ciamento dos auxílios às acções de promoção e de publicidade do vinho limitam -se à parte do produto 
da taxa de promoção pago pelos produtos vitivinícolas provenientes de outros Estados -membros e às 
vantagens que estes retiram das acções de promoção e publicidade acima mencionadas, na medida em 
que estas acções sejam financiadas pelas receitas da taxa.

Aqui chegados, importa concluir que, no processo de investigação em curso, a Comissão apenas 
manifesta dúvidas quanto à compatibilidade com o mercado comum dos seguintes aspectos específi-
cos da taxa de promoção (cfr. parágrafos 1 e 2 do resumo da Decisão, página 13, e parágrafo 146 da 
Decisão):

(i) saber se as campanhas de publicidade do vinho português que decorrem no território dos ou-
tros Estados -Membros e de países terceiros, apesar de mencionarem a origem dos vinhos, se limitam a 
transmitir informações sobre as características objectivas dos produtos em causa ou se contêm alegações 
subjectivas sobre a qualidade dos produtos, baseadas simplesmente na sua origem;

(ii) saber se os produtos vitivinícolas provenientes de outros Estados -Membros, que estão sujeitos 
ao pagamento da taxa, beneficiam do mesmo modo e na mesma medida que os produtos nacionais de 
todas as vantagens decorrentes da referida taxa e, como tal, se o método de financiamento dos apoios 
à promoção e à formação discrimina ou não os produtos nacionais face aos produtos importados.

A irrelevância da Decisão da Comissão para os presentes autos
As questões relativas à taxa de promoção que estão a ser objecto de investigação pela Comissão 

são totalmente estranhas à matéria de facto que nos ocupa nos presentes autos.
Quanto aos vinhos produzidos em Portugal, ainda que comercializados fora do nosso país, a Comis-

são foi muito clara ao considerar que «não se afigura (...) existir discriminação entre os produtos nacionais 
destinados ao mercado nacional e os destinados à exportação» (cfr. parágrafo 143 da Decisão (cit.)).

Não se coloca assim, a propósito da actividade desenvolvida em geral pela Impugnante e nos 
presentes autos em concreto, qualquer problema de Direito Comunitário derivado da taxa de promoção 
a que se encontra sujeita por lei.

Resta assim concluir que o processo de investigação à taxa de promoção, que foi iniciado pela 
Comissão e que se encontra em curso, é totalmente irrelevante para os presentes autos e para a funda-
mentação da pretensão da Impugnante.

Refere a Impugnante que:
É indubitável, portanto, que o Estado Português se encontra proibido de executar o auxílio até 

decisão final da Comissão e, bem assim, ainda que esta decisão venha a considerar o auxilio compa-
tível com a legislação comunitária e mercado comum, tal não legitima os actos de execução até então 
empreendidos.

Ademais, o Estado Português está proibido de executar não só o auxílio, mas também, e neces-
sariamente, o seu modo de financiamento — a cobrança da taxa de promoção.

Ora, com o devido respeito, não podemos concordar com a posição assumida pela Impugnante, pois 
da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado Português 
em executar o auxílio, aliás, a própria decisão refere não tratar -se de um auxílio estatal o financiamento 
das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV. Como se pode ler das conclusões 145 e 
147, o efeito suspensivo do n.º 3 do art. 88.º do Tratado CE, reporta -se apenas aos auxílios à promoção 
e á publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e 
ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão. Ou seja, a dúvida da Comissão prende -se 
com auxílios e financiamento dos auxílios visados nesta decisão, logo, não é sobre a totalidade dos 
auxílios que a Comissão tem dúvidas. Não existindo dúvidas da Comissão, não há procedimento de 
investigação e logo em relação a essas medidas não tem aplicação o efeito suspensivo previsto no n.º 3 
do art. 88.º do Tratado de Roma (ou como diz a Impugnante, a proibição de execução).

A entender -se de outra forma, ficaria totalmente desprovido de sentido o facto da Comissão ter -se 
dado ao Trabalho de separar os auxílios estatais dos não auxílios estatais, e depois dentro dos primeiros 
ter referido que as dúvidas são apenas para alguns, como resulta do paragrafo 145, onde é mencionado 
que o processo previsto no n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE é relativo a determinados auxílios e apenas 
nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e ao financiamento desses auxílios.

Do exposto não restam dúvidas que a presente impugnação tem que ser julgada totalmente impro-
cedente, por não provada, confirmando -se a legalidade do indeferimento do pedido de revisão oficiosa 
da liquidação aqui em causa.

3. DECISÃO
Nos termos e com os fundamentos expostos, julgo totalmente improcedente, por não provada, a 

presente Impugnação e, consequentemente, mantenho a liquidação impugnada.”
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DECIDINDO NESTE STA:
Face ao teor das conclusões das alegações de recurso e ao teor das contra -alegações do recorrido, 

são as seguintes as questões trazidas à apreciação deste Supremo Tribunal Administrativo:
a) Previamente, apreciar a questão da admissibilidade das alegações da recorrente, suscitada pelo 

recorrido nas suas contra -alegações o qual sustenta que não cumprem o disposto no artigo 685 -A do 
CPC, pelo que não devem ser admitidas.

b) Saber se incorreu em erro de julgamento a sentença recorrida que julgou que a taxa de pro-
moção em causa nos autos não padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão 
Europeia, por força do disposto no artº 88º do TCE (atual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

c) Aferir da necessidade do reenvio prejudicial o TJUE para conhecimento das questões suscitadas 
na parte final das alegações da recorrente.

Face às conclusões de recurso e à posição do recorrido impõe -se previamente apreciar a questão 
por ele suscitada relativa ao incumprimento do ónus de alegar que decorre do artº 685ºA do Código 
de Processo Civil.

De harmonia com o disposto no artº 685º A, n.º 1 do Código de Processo Civil o recorrente deve 
apresentar a sua alegação, na qual conclui, de forma sintética, pela indicação dos fundamentos por que 
pede a alteração ou anulação da decisão.

Nas suas contra -alegações, o recorrido sustenta que as alegações da recorrente não cumprem o 
disposto no artigo 685 -A do Código de Processo Civil porquanto «ao invés de atacar propriamente a 
decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a conduta do Tribunal baseando -se no por si 
já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à sua posição».

Mas não lhe assiste razão.
Das conclusões das alegações resulta claro o fundamento pelo qual a recorrente pede a revogação 

do julgado recorrido e qual vício que se lhe imputa: erro de julgamento da sentença recorrida por olvidar 
que a taxa de promoção em causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia 
à Comissão Europeia, por força do disposto no artº 88º do TCE (actual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

Improcede portanto a suscitada questão prévia.
Do alegado erro de julgamento imputado à sentença recorrida e do pedido de reenvio do processo 

ao Tribunal de Justiça da União Europeia.
As questões suscitadas no presente recurso, são, até nos pressupostos de facto, em tudo idênticas às 

que foram apreciadas e decididas neste Supremo Tribunal Administrativo pelo acórdão de 23/04/2013, 
proferido no processo n.º 29/12, in www.dgsi.pt, a que se seguiram os acórdãos 292/13 de 30.04.2013, 
de 22.05.2013, proferidos nos recursos 9/13, 44/13, 53/13, 200/13, e 1311/12, e de 29.05.2013, proferi-
dos nos recursos 84/13, 198/13, 30/13, 1398/13 e ainda o ac. de 18 de Junho de 2013 tirado no recurso 
1333/12 (no qual o ora relator interveio como adjunto, assim como no referido acórdão de 29/05/2013 
rec.198/13).

Para a decisão é relevante a seguinte legislação:
Artigo 1º. do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
1 - Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produzidos nou-

tros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui 
contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção 
genérica e à coordenação geral do setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos 
respetivos serviços regionais.

Artigo 11º, n.º 2 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
2 - Do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos

Artigo 12º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
1 - Para os vinhos e produtos vínicos certificados, a taxa de promoção é devida pelos agentes 

económicos referidos no artigo 6º e deve ser liquidada e cobrada simultaneamente, consoante os casos, 
num dos atos previstos nas alíneas a) e b) do artigo 7º, devendo a entidade certificadora proceder à 
liquidação e cobrança das duas taxas no mesmo ato

Artigo 107º do TFUE (ex -artigo 87º TCE)
1. Salvo disposição em contrário dos Tratados, são incompatíveis com o mercado interno, na 

medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos 
Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem 
ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções.

Artigo 108º do TFUE (ex -artigo 88º TCE)
1. A Comissão procederá, em cooperação com os Estados -Membros, ao exame permanente dos 

regimes de auxílios existentes nesses Estados. A Comissão proporá também aos Estados -Membros as 
medidas adequadas, que sejam exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do 
mercado interno.
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2. Se a Comissão, depois de ter notificado os interessados para apresentarem as suas observações, 
verificar que um auxílio concedido por um Estado ou proveniente de recursos estatais não é compatível 
com o mercado interno nos termos do artigo 107º, ou que esse auxílio está a ser aplicado de forma abu-
siva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio no prazo que ela fixar.

Se o Estado em causa não der cumprimento a esta decisão no prazo fixado, a Comissão ou qual-
quer outro Estado interessado podem recorrer diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia, 
em derrogação do disposto nos artigos 258º e 259º.

A pedido de qualquer Estado -Membro, o Conselho, deliberando por unanimidade, pode decidir 
que um auxílio, instituído ou a instituir por esse Estado, deve considerar -se compatível com o mercado 
interno, em derrogação do disposto no artigo 107º ou nos regulamentos previstos no artigo 109º, se 
circunstâncias excecionais justificarem tal decisão. Se, em relação a este auxílio, a Comissão tiver dado 
início ao procedimento previsto no primeiro parágrafo deste número, o pedido do Estado interessado 
dirigido ao Conselho terá por efeito suspender o referido procedimento até que o Conselho se pronuncie 
sobre a questão.

Todavia, se o Conselho não se pronunciar no prazo de três meses a contar da data do pedido, a 
Comissão decidirá.

3. Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente 
dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que 
determinado projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107º, 
deve sem demora dar início ao procedimento previsto no número anterior. O Estado -Membro em causa 
não pode pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma 
decisão final.

4. A Comissão pode adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais que, conforme 
determinado pelo Conselho nos termos do artigo 109º, podem ficar dispensadas do procedimento pre-
visto no n.º 3 do presente artigo.

Artigo 109º do TFUE (ex -artigo 89º TCE)
O Conselho, sob proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu, pode adotar todos 

os regulamentos adequados à execução dos artigos 107º e 108º e fixar, designadamente, as condições 
de aplicação do n.º 3 do artº 108º.

REGULAMENTO (CE) n.º 659/1999 do CONSELHO, de 22 de março de 1999

Artigo 2º

Notificação de novo auxílio

1. Salvo disposição em contrário dos regulamentos adotados nos termos do artigo 94º ou de outras 
disposições pertinentes do Tratado, a Comissão deve ser notificada a tempo pelo Estado -membro em 
causa de todos os projetos de concessão de novos auxílios. A Comissão informará imediatamente o 
Estado -membro da receção da notificação.

2. Na notificação, o Estado -membro em causa deve fornecer todas as informações necessárias 
para que a Comissão possa tomar uma decisão nos termos dos artigos 4º e 7º, adiante designada «no-
tificação completa».

Artigo 3º

Cláusula suspensiva

Os auxílios a notificar nos termos do n.º 1 do artigo 2º não serão executados antes de a Comissão 
ter tomado, ou de se poder considerar que tomou, uma decisão que os autorize.

Artigo 4º

Análise preliminar da notificação e decisões da Comissão

1. A Comissão procederá à análise da notificação imediatamente após a sua receção. Sem prejuízo 
do disposto no artigo 8º, a Comissão tomará uma decisão nos termos dos nºs 2, 3 ou 4 do presente artigo.

2. Quando, após análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada não constitui 
um auxílio, fará constar esse facto por via de decisão.

3. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que não há dúvidas quanto à com-
patibilidade da medida notificada com o mercado comum, na medida em que está abrangida pelo n.º 1 
do artigo 92º do Tratado, decidirá que essa medida é compatível com o mercado comum, adiante de-
signada «decisão de não levantar objeções». A decisão referirá expressamente a derrogação do Tratado 
que foi aplicada.

4. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada suscita dú-
vidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum, decidirá dar início ao procedimento formal 
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de investigação nos termos do n.º 2 do artigo 93º do Tratado, adiante designada «decisão de início de 
um procedimento formal de investigação».

Artigo 17º

Cooperação nos termos do n.º 1 do artigo 93º do Tratado

1. A Comissão obterá do Estado -membro em causa todas as informações necessárias para, em 
cooperação com o Estado -membro, proceder ao exame dos regimes de auxílio existentes, nos termos 
do n.º 1 do artigo 93º do Tratado.

2. Quando a Comissão considerar que um regime de auxílio existente não é ou deixou de ser 
compatível com o mercado comum, informará o Estado -membro em causa da sua conclusão preliminar 
e dar -lhe -á a possibilidade de apresentar as suas observações no prazo de um mês. A Comissão pode 
prorrogar este prazo em casos devidamente justificados.

(Regulamento (CE) n.º 994/98 do Conselho de 7 de maio de 1998)

Artigo 2º

De minimis

1. A Comissão pode, através de regulamento adotado nos termos do artigo 8º do presente regu-
lamento, determinar que, tendo em conta a evolução e o funcionamento do mercado comum, determi-
nados auxílios não satisfazem todos os critérios previstos no n.º 1 do artigo 92º do Tratado sendo, por 
conseguinte, isentos do processo de notificação previsto no n.º 3 do artigo 93º do Tratado, desde que os 
auxílios concedidos a uma mesma empresa, durante determinado período, não excedam um montante 
fixo determinado.

2. Os Estados -membros prestarão a todo o tempo, a pedido da Comissão, todas as informações 
adicionais relativas aos auxílios isentos nos termos do n.º 1.

Regulamento (CE) n.º 69/2001 da Comissão de 12 de janeiro de 2001

Artigo 2º

Auxílios de minimis

1. Considera -se que as medidas de auxílio não preenchem todos os critérios do n.º 1 do artigo 87º 
do Tratado, não sendo, por conseguinte, abrangidas pelo procedimento de notificação previsto no n.º 3 
do artigo 88º do Tratado, se reunirem as condições estabelecidas nos nºs 2 e 3.

2. O montante total dos auxílios de minimis concedidos a uma empresa não pode exceder 100000 eu-
ros durante um período de três anos. Este limiar é aplicável independentemente da forma dos auxílios 
ou do objetivo prosseguido.

3. O limiar fixado no n.º 2 é expresso em termos de subvenção. Todos os valores utilizados referir -se-
-ão aos montantes brutos, isto é, antes da dedução de impostos diretos. Sempre que um auxílio for conce-
dido sob uma forma distinta da subvenção, o montante do auxílio será o seu equivalente -subvenção bruto.

O valor dos auxílios desembolsáveis em várias prestações será o seu valor atualizado reportado ao 
momento da concessão. A taxa de juro a utilizar para efeitos de atualização e do cálculo do montante 
do auxílio, no caso de um empréstimo em condições preferenciais, será a taxa de referência aplicável 
no momento da concessão.

Artigo 4º

1. O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da data da sua publicação 
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.  - (JO L 10 de 13.1.2001)

Mantém -se em vigor até 31 de dezembro de 2006.
Em face das normas do DL n.º 119/97, de 15 de Maio (artº 1º, n.º 1), temos então que a taxa de 

promoção incide sobre a produção dos vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, 
bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, constituindo contrapartida dos serviços 
prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho, relativamente à promoção genérica e à coordenação geral 
do sector. Aliás, esta promoção constitui mesmo uma das atribuições daquele Instituto (artº 5º, n.º 1 do 
Decreto -Lei n.º 102/93, de 2 de Abril).

A mesma taxa destina -se a financiar:
a) A promoção genérica do sector:
b) A coordenação geral do sector.
Do produto dessa taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos.
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Também a Decisão C -43/2004 da Comissão referida e transcrita no probatório supra distinguiu 
as várias actividades financiadas por aquela taxa, a saber:

 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação.

Como se disse no Ac. deste STA de 29/05/2013 tirado no rec. 198/13 -30 é sabido que o Tratado CEE, 
relativamente a auxílios por parte dos Estados -membros, determinava no seu artº 87º, n.º 1 (hoje artº 107º, 
n.º 1 do TFUE) que salvo disposição em contrário dos Tratados, eram incompatíveis com o mercado 
interno, na medida em que afectassem as trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios con-
cedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, 
que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções.

E, a fim de evitar auxílios ofensivos dos Tratados, era estabelecido um procedimento através do 
qual a Comissão, em cooperação com os Estados -Membros, procedia ao exame permanente dos regimes 
de auxílios existentes nesses Estados, propondo também aos mesmos as medidas adequadas que fossem 
exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do mercado interno.

No âmbito de tal procedimento, verificando a Comissão que um auxílio concedido por um Estado 
ou proveniente de recursos estatais não é compatível com o mercado interno, ou que esse auxílio está a 
ser aplicado de forma abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio 
no prazo que ela fixar.

Este regime impõe que os Estados -membros devam informar a Comissão atempadamente dos 
projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que 
determinado projecto de auxílio não é compatível com o mercado interno deve sem demora dar início 
ao procedimento previsto no citado artº 88º (hoje 108º do TFUE). O Estado -Membro em causa não 
pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma 
decisão final.

Todavia, a Comissão pode também adoptar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais 
que podem ficar dispensadas do procedimento acima referido. A eles nos referiremos adiante.

No caso concreto dos autos, não existiu uma comunicação prévia por parte do Estado Português 
no sentido de que pretendia conceder auxílios ao sector da vinha e do vinho, antes tendo havido uma 
queixa, tal como resulta da parte inicial da Decisão de 20 de Julho de 2010 relativa à taxa parafiscal 
de promoção do vinho aplicada por Portugal C 43/04 (ex NN 38/03)  - Jornal Oficial n.º L 005, de 
08/01/2011, págs. 0011  - 0026

Com efeito aí ficou escrito o seguinte: “(1)Na sequência de uma queixa, a Comissão Europeia 
questionou as autoridades portuguesas, por ofício de 20 de janeiro de 2003, sobre uma taxa parafiscal 
de promoção do vinho, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, assim como sobre as medidas 
financiadas pelo produto dessa imposição”.

(2) A Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia respondeu à Comissão por 
ofício de 14 de março de 2003. Em resposta às perguntas formuladas pelos serviços da Comissão por 
telecópias de 14 de maio e 22 de dezembro de 2003, foram enviadas informações complementares por 
ofícios de 4 de agosto e 2 de setembro de 2003 e de 24 de fevereiro e 15 de julho de 2004.

(3) Uma vez que foi dada execução ao dispositivo em causa desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados. Com efeito, as medidas 
aplicadas por Portugal constituem novos auxílios, não notificados à Comissão e, por esse facto, ilegais, 
nos termos do artigo 1º, alínea f), do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de março de 
1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93º do Tratado CE [3] (atual artigo 108.o do TFUE).

(4) Por ofício de 6 de dezembro de 2004 [C(2004) 4522], a Comissão notificou a Portugal a sua 
decisão de início do procedimento formal de exame previsto no artigo 108º, n.º 2, do TFUE relativa-
mente ao auxílio em causa. A decisão da Comissão de dar início ao procedimento foi publicada no 
Jornal Oficial das Comunidades Europeias [4].  - JO C 92 de 16.4.2005, p. 12.

Porém, anteriormente e relativamente a esta mesma queixa a Comissão havia já decidido o seguinte:
(AUXÍLIO ESTATAL — PORTUGAL
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE  - JO 

C 92 de 16.4.2005, p. 12
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
— o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;
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— o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas 
de promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

— as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte, dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

(146) Tendo em conta as considerações expendidas, a Comissão convida Portugal, no âmbito do 
processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE, a apresentar, no prazo de um mês a contar da data 
da receção da presente, as suas observações e a prestar todas as informações úteis para a apreciação das 
medidas em causa, nomeadamente quanto à natureza não discriminatória do método de financiamento 
dos auxílios tratados na presente decisão e quanto ao caráter objetivo da campanha de publicidade 
desenvolvida nos mercados dos Estados -Membros e de países terceiros.

Em face dos factos provados nos autos, da legislação transcrita e da Decisão da Comissão, pode-
mos desde já retirar as seguintes conclusões:

1ª) A taxa de promoção prevista no DL n.º 119/97, de 15 de maio, engloba várias parcelas.
2ª) Dessas parcelas o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV 

enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal, bem 
como o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constituem um auxílio estatais 
para efeitos do Tratado CEE (hoje TFUE).

Deste modo, uma parte da taxa que financia estas atividades é legal, não ofendendo as normas do 
Tratado apontadas pela recorrente.

Porém, constituindo a taxa uma unidade, embora aquela parte não constitua auxílio, será que 
mesmo assim o Estado Português estava obrigado à notificação acima referida, porque a outra parte da 
taxa veio a ser considerado auxílio?

Esta questão foi desenvolvidamente tratada no Acórdão deste STA (e Secção) de 23 de abril pas-
sado, proferido no Processo n.º 29/13, onde ficou escrito, para além do mais, o seguinte:

“No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autorida-
des portuguesas, em 20 de janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, 
que não constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de 
serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação 
geral do setor vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afetação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (atual art 108º, n.º 2, do TFUE), apenas 
relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 
Estados -Membros e de países terceiros, ao respetivo financiamento e ao financiamento das medidas 
relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º

A única ação de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 367,12 
EUR, não constitui um auxílio.

Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na aceção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de dezembro de 2006.
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Artigo 3º
1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem 

portuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respetivo financiamento, 
poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (1), isto é, desde que Portugal respeitasse 
as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam o reembolso de uma parte 
proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados -Membros, entre 1997 e 
31 de dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 (que 
procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 mediante 
recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das sétima e nona 
condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão(2), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado aos 
auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação (…)”(Carta 
de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O artº. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente 

notificada dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma decisão 
final (obrigação de não atuar ou de «standstill») (3).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito direto na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente à 
Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda a 
ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (4).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, de 
21 de novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os atos praticados durante o período da proibição contida 
no artº. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se pronunciar 
por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente que «[o] 
último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que impõe às 
autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afeta a validade dos atos de exe-
cução de medidas de auxílio, e que a adoção posterior de uma decisão final da Comissão, que declare 
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essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a posteriori, os 
atos inválidos»” (5). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acórdão de 1973 (6), 
competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do Direito Comunitário, com 
vista a restabelecer o satus quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excecional importância (7).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final da 
Comissão (8). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição 
de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de fevereiro de 
2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição de 
auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adotado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos atos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe-lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efetivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excecionais.». (9)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objeto a restituição dos auxílios 
suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, como 
vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de 
promoção em causa durante o respetivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro 
lado, coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da autoliquidação em causa 
(relativa a setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar 
início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no artigo 6º do 
regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação 
de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (10), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (11), no caso concreto, por ilegalidade for-
mal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria que 
a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distinguir, por 
um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas ações de promoção e publicidade 
dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respetivo financiamento, 
através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente da taxa cobrada 
aos operadores do setor vitivinícola e afeta, no essencial, ao financiamento da atividade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da autoliquidação, no valor 
de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de setembro de 2007, com 
fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (12), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um ato legislativo não tiver tido lugar a sua notificação 
à Comissão ou se o ato legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha pronunciado 
de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência será a veri-
ficação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (13).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
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conta o processo de controlo prévio do artº. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de novembro de 1991 (14).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (15).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja seletiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afete o comércio entre os EM” (16).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (17), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não perceção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do setor desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afetação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (artº. 11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto de não 
existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, como vimos, 
em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. Por outro 
lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do setor e cujo objetivo essencial de 
criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não implica, à partida, 
um auxílio concedido direta ou indiretamente através de recursos do Estado e, por outro lado, serem 
imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos auxílios de Estado (18).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, a 
Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das atividades 
desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor 
vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um 
auxílio de Estado na aceção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da República 
Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 
de dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afeta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afeta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais ações é que se poderia averiguar se seriam ou 
não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.



4251

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, 
“um grau suficiente de probabilidade” (19) de tal medida envolver auxílios estatais (20), em termos de 
exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a con-
sequente suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade 
da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o respetivo pro-
cedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do artº. 88º do TCE (ponto L das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da autoliquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside na 
particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor de 
ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas pelas 
vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não su-
biste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da nulidade 
seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a receita da 
taxa afeta ao financiamento das atividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do seu orçamento 
e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa apenas uma 
pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da atividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais.Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afetada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no artº. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da autoliquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou 
de Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida”.
Porque a situação tratada no transcrito aresto é idêntica à dos presentes autos, sendo os mesmos os 

intervenientes e sendo as alegações e contra -alegações muito semelhantes, variando apenas o montante 
e o período temporal da taxa  - nestes autos está em causa a taxa referente ao mês de Agosto de 2006 no 
montante de € 90.519,66  - a doutrina que dele resulta é inteiramente transponível para o caso dos autos.

Em face do que ficou dito, improcedem as conclusões das alegações e, em consequência, o recurso.
4 - DECISÃO: nestes termos e pelo exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tribu-

tário do Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença 
recorrida ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE requerido 
pela recorrente.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 23 de Outubro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Dulce Neto — Valente Torrão.

(1) Segundo o disposto no artigo 7, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de março de 1999, «A 
Comissão pode acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível com o mer-
cado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante designada «decisão condicional» 
(cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64)

(2) O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os cri-
térios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
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artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três 
exercícios financeiros por empresa beneficiária.

(3) Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de março de 1999.
(4) Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, “O 

Papel dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da 
última frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE ?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., p. 56.

(5) Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.
(6) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.
(7) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.
(8) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de novembro de 1990, Processo C -354/90.
(9) Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.

(10) Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas de 
Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respetivo direito nacional, o que engloba o regime do procedimento 
administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis ao proce-
dimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou análogos 
meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A revogação 
de atos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, Revista do 
Ministério Público, Ano 33, outubro/dezembro, de 2012, pp. 33 ss.

(11) Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos arts. 281 e 282º 
da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos plasmados 
no art. 73º do CPTA.

(12) Segundo o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produ-
zidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respetivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, nº1, dispõe -se que “São objeto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.

(13) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.
(14) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do 

Advogado -Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de setembro de 1990, proc C -5/89.
(15) Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.
(16) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina Coim-

bra, 2012, p. 520.
(17) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., p. 714.
(18) Cfr. Acórdão de 20 de novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(19) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.
(20) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38. 

 Acórdão de 30 de Outubro de 2013.

Assunto:

Taxa. Promoção de vinho. Direito comunitário. Auxílio do Estado.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do ar-
tigo 92.º do Tratado de Roma (actual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar 
da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de 
controlo prévio do artigo 108.º n.º 3 do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atri-
buições do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., cobrada aos agentes do sector e 
representando mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais (característica típica associada 
à qualificação dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
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do IVV, I. P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Sendo, por isso, de considerar não existir «um grau suficiente de probabilidade» de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada, sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I. P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 408/13 -30.
Recorrente: A…………, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

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

1. A…………, LDA., com os demais sinais dos autos recorre para o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, a fls. 195 e segs. dos 
autos, que julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu contra o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa do acto de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo Instituto da Vinha e do 
Vinho, I.P., referente ao mês de Maio de 2005.

1.1. Terminou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do acto tributário relativo à taxa de promoção 
alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho com referência ao mês de Maio de 2005.

B. A A………… não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos (para mais quando 
os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação da 
pretensão da Impugnante»  - cf. página 32 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste entendi-
mento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto é 
que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de noti-
ficação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do 
artigo 108º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A………… à aludida taxa de promoção nos 
presentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do 
TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art. 88º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A………… perante os órgãos jurisdicionais nacionais 
 - cf., neste mesmo sentido., Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS 
SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito di-
recto da proibição de execução prevista no art.º 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual art. 88º, 
n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposição.» — cf. 
Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD — BRABANT, processo C -174/02 
[sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, Acórdão de 
21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -3994

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno co-
munitário da medida em questão ou da eventual violação de qualquer outra disposição comunitária que 
determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A………… teria 
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legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros que 
falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do artigo 107º 
do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de compatibilidade 
ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da intervenção da Comissão 
Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88º do TCE (actual n.º 1 do artigo 108º 
do TFUE), detém a competência – exclusiva – para proceder ao exame permanente da compatibilidade 
dos auxílios dos Estados -membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu — ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... — o 
teor da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita 
e detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário (...)

74. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A………… não alega a 
contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não 
procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e 
os destinados à exportação, mencionada na página 32 da sentença posta em crise).

L. A A………… sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE) — cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V) respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
 - cf. alíneas F) e G) dos factos provados e teor da decisão da comissão Europeia de iniciar o procedi-
mento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A………… com a sua petição inicial e dada por 
integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004 — conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, 
que ora se transcreve:

«(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, 
desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não 
notificados».

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário – juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações 
contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C43/2004, previsto 
no artigo 88º do TCE (actual artigo 108º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, é, 
pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia da 
Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado exe-
cução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88º do TCE 
(actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxilio» (cf. página 33 da sentença recorrida);
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T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior 
 - olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88º TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. (…) O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra violada 
no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de uma 
qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e países terceiros” para procurar justificar que «[…] a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a 
aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente improce-
dente»  - cf. página 30 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 87º da contestação do IVV.

W. O reembolso – ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A…………, com as demais consequências legais – requerida nos presentes autos não decorre da adopção, 
por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria a 
final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito dessa 
decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e proibição 
de execução constante do artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
decisão que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV.

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do au-
xílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não vem 
validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreendidas em 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da jurisprudência 
comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) e foi explicado na petição 
inicial que dá causa aos autos (cf., capítulo IV – A) respectivo).

BB. Tais medidas — em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos — eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas por 
mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a juris-
prudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as jurisdições 
nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a petição de 
impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [nº 3 do art. 88º), porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» — cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÕL-
LEITUNG IN ÕSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante — isso sim — para a proibição de execução da taxa de promoção, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
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notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão (tanto assim 
é que foi inscrita nas medidas no registo de auxílios não notificados) e ainda antes de ser notificado de 
uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto no n.º 3 do artigo 88º 
do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE), pelo que semelhante medida — a taxa de promoção  - é, 
inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C 43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa in-
fluencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição 
do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção 
e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (1), este concreto 
modo de financiamento desses auxílios de Estado  - a taxa de promoção  - é parte integrante da medida 
de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos auxílios em 
questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios com o mercado 
comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 130 
da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio modo 
de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível com as 
normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio propriamente 
dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores nacionais 
do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios pro-
priamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido — como o foi (cf. pará-
grafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das cam-
panhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos 
nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108º, 
n.º 3, do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos 
actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabeleci-
mento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é 
contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente 
ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Maio de 2005 e veio a ser, com manifesto 
erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, colect., p. I -3735, n.º 31)» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88º, n.º 3], 
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último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)» — cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, 
de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02,

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.» — cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no 
processo C -261/01 e 262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo 
do artigo 93º, n.º 3 [88º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem sido 
adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação conduzi-
ria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de efeito útil 
(v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des prodults alimentaires e Syndicat nationaf 
des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).» — cf. parágrafo 63 do Acórdão do 
TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais proteger 
os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da proibição 
de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, do Tratado 
e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para tal e verifi-
cada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as consequências, 
em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos de execução 
das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. acórdãos, já 
referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des 
négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o n.º 30).» — cf. parágrafo 64 do Acórdão 
do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

 - A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88º do TCE (actual artigo 108º do TFUE)?

 - A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa — 
consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

 - O n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respectiva compatibilidade?

 - Em caso negativo  - e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida me-
dida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?



4258

1.2. O Recorrido apresentou contra -alegações para sustentar a manutenção do julgado, que con-
cluiu da seguinte forma:

A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência ao período mensal de Maio de 2005.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — artigos 660º, n.º 2, 684º, nºs 2 e 3 e 685º -A, nºs 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alegações 
que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2º do 
CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no pro-
cesso n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no processo 
n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 de Junho de 
1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do art. 88º do Tratado CE» — cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE 
— hoje, artigo 108º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as 
regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comuni-
tária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
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N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 
dever de notificação prévia previsto no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. nºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante 
um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012— através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108º, n.º 3, do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107º do TFUE.

1.3. O Exmº Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal emitiu douto parecer no sentido 
de que devia negar -se provimento ao recurso e manter -se a sentença recorrida.

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. Na sentença recorrida constam como assentes os seguintes factos:
A) No dia 13 de Junho de 2005, a A………… procedeu à autoliquidação da quantia de € 91.774,31, 

a título de taxa de promoção referente ao mês de Maio de 2005  - cf. documento n.º 1, junto com o 
pedido de revisão oficiosa.

B) O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C) Em 22/12/2008 a A………… apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida 
em A

D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009.
E) Em 11/02/2009, via postal, a Impugnante remeteu a petição inicial que deu origem à presente 

Impugnação.
F) No dia 1 de Dezembro de 2004 a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE (cfr. 
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doc. n.º 2 em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado 
sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo ainda sido 
adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G) Do documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE  -C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxilio Estatal  - Portugal
Auxilio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE 

(2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
Na sequência de uma queixa, …, sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo instituto 

da Vinha e da Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também 
aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países terceiros, 
e aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.

…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios púbicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxilio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão. (…)».

3. As questões que importa conhecer e decidir no presente recurso são as seguintes:
− questão prévia – conclusões E) F) e G) da contra -alegação do recorrido – saber se as conclusões 

das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685º -A do CPC, e se, por isso, não é possível 
conhecer do objecto do recurso;

− questão de mérito – conclusões da alegação da recorrente – saber se a sentença incorreu em 
erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em causa nos autos, relativa ao mês de 
Maio de 2005, padece de ilegalidade por falta de notificação prévia à Comissão Europeia em confor-
midade com o disposto no art. 88º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE) e aferir da necessidade 
de proceder ao reenvio prejudicial ao TJUE para conhecimento das questões colocadas na parte final 
das conclusões.

3.1. Quanto à questão prévia
A Entidade Recorrida sustenta que as alegações da Recorrente não observam o disposto no 

art. 685º -A do CPC, pelo que não deveriam ser admitidas, já que, ao invés de atacar e rebater a decisão 



4261

recorrida nos seus fundamentos, a Recorrente se limita a invocar a incompreensão do tribunal “a quo”, 
baseando -se no que já havia invocado na sua petição inicial.

Todavia, não obstante o eventual entendimento de que as conclusões da Recorrente não corres-
pondem a conclusões sintéticas (o que, porventura, poderia ter conduzido a oportuno convite no sentido 
de que fossem sintetizadas, em conformidade com o disposto no n.º 3 do art. 685º -A do CPC), delas 
resulta, de forma clara, o fundamento pelo qual ela pretende a revogação do julgado e qual o vício 
que lhe imputa: erro de julgamento por se ter olvidado que a taxa de promoção padece de ilegalidade 
decorrente da falta de notificação prévia à Comissão Europeia, em conformidade com o disposto no 
art. 88º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE).

Deste modo, embora a Recorrente discuta ainda as mesmas questões já analisadas e decididas 
pelo Tribunal “a quo” – como não podia deixar de ser, por lhe estar vedado introduzir questões novas 
que não sejam de conhecimento oficioso – o certo é que explica, de forma muito clara, as razões da sua 
discordância com o julgado, ocorrendo, assim, a antítese discursiva necessária e imprescindível para 
o conhecimento do objecto do recurso.

Neste contexto, não se verifica a violação do invocado normativo nem ocorre motivo para que as 
questões colocadas no recurso não sejam conhecidas.

3.2. Quanto ao mérito do recurso.
O presente recurso é interposto da sentença que, tendo julgado improcedente a impugnação dedu-

zida pela sociedade A…………, LDA contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de 
liquidação da taxa de promoção cobrada pelo INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P., referente 
ao mês de Maio de 2005, manteve essa liquidação.

Essa improcedência radicou no entendimento de que da Decisão da Comissão Europeia de 
20/07/2010, emitida no âmbito do procedimento de investigação C43/2004, resulta que as dúvidas 
dessa Comissão se circunscrevem apenas aos auxílios à promoção e publicidade do vinho português 
nos mercados de outros Estados Membros e de países terceiros, e seu financiamento, não abrangendo 
os auxílios e financiamento no que tange aos serviços que o IVV presta ao sector vitivinícola, e, por 
conseguinte, não estando estes auxílios sujeitos ao regime previsto no art. 88º n.º 3 do Tratado de Roma, 
inexiste, no caso, proibição de execução, ou, sequer, qualquer problema de Direito Comunitário, sendo 
por isso legal o indeferimento do pedido de revisão oficiosa e a consequente cobrança da taxa.

A Recorrente insurge -se contra o assim decidido, advogando, por um lado, que a Decisão da 
Comissão Europeia de 20/07/2010 não transitou em julgado e apenas analisa a compatibilidade dos 
auxílios e da taxa de promoção quanto ao período decorrido até 31/12/2006; e, por outro lado, que 
qualquer decisão que venha a ser proferida pela Comissão sobre a mencionada questão é irrelevante 
na apreciação do caso vertente, porquanto a taxa de promoção é una e o Estado Português incumpriu a 
obrigação de notificação prévia e proibição de execução, nos termos do art. 88º, n.º 3, do TCE, o que 
leva à invalidação dos actos de execução.

Neste contexto, a questão que a Recorrente coloca à apreciação deste Tribunal é a de saber se a 
sentença padece de erro de julgamento, em matéria de direito, por ter julgado que a taxa de promoção 
prevista no Dec. Lei n.º 119/97, de 15.05, não está sujeita ao regime previsto no art. 88º n.º 3 do Tra-
tado de Roma (actual art. 108º n.º 3 do TFUE), inexistindo qualquer proibição de execução ou, sequer, 
qualquer problema de Direito Comunitário. Subsidiariamente, suscita a questão do reenvio ao TJUE 
para que, em caso de dúvida, aí seja proferida decisão sobre as questões prejudiciais que enuncia, em 
ordem a determinar da necessidade da notificação prévia da implementação da taxa de promoção em 
apreço e da legalidade da sua cobrança à luz do que dispõe o art. 88º do TCE (actual art. 108º do TFUE), 
bem como da possibilidade da directa invocação desta norma nos tribunais nacionais.

Estas questões são, todavia, em tudo idênticas (até nos pressupostos de facto) às que foram de-
cididas neste Supremo Tribunal pelo acórdão proferido em 23/04/2013, no recurso n.º 029/13, e no 
qual, com fundamentação que merece a nossa inteira adesão, se concluiu no sentido da manutenção 
da autoliquidação aí em causa e de que ficava prejudicado o pedido de reenvio prejudicial, por inutili-
dade – acórdão a que se seguiram muitos outros, nomeadamente, os prolatados em 30/04/2013, proc. 
n.º 292/13; em 22/05/2013, procs. nºs. 9/13, 44/13, 48/13, 53/13, 200/13 e 1311/12; em 29/05/2013, 
procs. nºs. 84/13, 198/13, 30/13 e 1398/12; em 10/07/2013, nos proc. nºs 44/13, 9/13, 53/13 e 200/13; 
em 26.06.2013, nos procs. n.º 1329/12 e 55/13; em 2.10.2013, no proc. n.º 1221/12; em 9/10/2013, nos 
procs. n.º 0126/13 e 0169/13.

A doutrina expendida nesse acórdão proferido no recurso n.º 029/13 é inteiramente transponível 
para o presente caso – sendo, aliás, as alegações e contra -alegações substancialmente idênticas – e 
encontra -se alicerçada nas razões jurídicas nele sumariados da seguinte forma:

I  - Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional nacional pode 
ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do artigo 92º do Tratado (actual art. 107º do 
TFUE) com vista a avaliar da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo 
de controlo prévio do art.108º, n.º 3, do TFUE.
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II  - A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando mais de 62% do 
orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à 
partida um auxílio concedido pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica as-
sociada à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo 
procedimento legislativo de criação.

III  - Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averiguação, que 
a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um auxílio 
de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a 
pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

IV  - Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um grau suficiente 
de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação pré-
via no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua 
execução.

V  - A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não está em causa 
a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito Comunitário), afigura -se desproporcionada 
sobretudo se se tiver em conta que a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento 
da actividade do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais do que 
uma pequena parte.

VI  - A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento do orça-
mento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como consequência a violação dos 
princípios da confiança e da segurança jurídica.

Ponderada a regra constante n.º 3 do art. 8º do Código Civil – que impõe ao julgador o dever de 
considerar todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma interpretação e aplicação 
uniformes do direito – e não tendo a Recorrente aportado novas razões que infirmem a fundamentação 
em que assentou essa decisão ou que nos levem a inflectir ou a divergir do entendimento aí afirmado, 
impõe -se remeter para essa fundamentação, que assim se acolhe e subscreve na íntegra.

Termos em que se irá negar provimento ao recurso com a fundamentação constante do aludido 
acórdão, desse modo ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE 
formulado pela Recorrente.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente.
Junte cópia certificada do acórdão proferido em 23/04/2013, no recurso n.º 029/13.

Lisboa, 30 de Outubro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Pedro 
Delgado.

Nota: O acórdão supra identificado encontra -se publicado em apêndice ao Diário da Repú-
blica, no volume correspondente à data em que foi proferido.

(1) Cf., entre outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALSTER, 
OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK NOORD -BRABANT. 

 Acórdão de 30 de Outubro de 2013.

Assunto:

Revista excecional. Pressupostos.

Sumário:

 I — O recurso de revista excecional previsto no artigo 150.º do CPTA só é admissível 
se for claramente necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estiver-
mos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista 
de importância fundamental.
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 II — Não invocando a recorrente os requisitos enunciados no artigo 150.º citado — nem 
este STA os conseguindo vislumbrar nas conclusões e alegações da recorrente, a 
qual se limita a discordar do acórdão recorrido pretendendo a sua revogação – o 
recurso não pode ser admitido.

 III — O disposto no n.º 4 do citado artigo 150.º, ao dispor que «O erro na apreciação das 
provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objeto de revista, 
salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie 
de prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de 
prova», deve ser interpretado no sentido de que:

  a) A revista não deve ser admitida, ainda que se verifiquem os restantes requisitos 
para a sua admissão, se tiver apenas por objeto o erro na apreciação das provas 
e na fixação dos factos materiais da causa;

  b) Por outro lado, se não se verificarem aqueles requisitos, a mesma não pode ter 
por objeto aquele erro, mesmo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei 
que exija certa espécie de prova para a existência do facto ou que fixe a força de 
determinado meio de prova.

Processo n.º 569/13 -30.
Recorrente: A………………., L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – “A…………………., Ldª”, com os demais sinais dos autos, veio ao abrigo do disposto no 

artº 150º do CPTA, recorrer do Acórdão TCA Sul de 10 de julho de 2012, (fls.174/182) que negou provi-
mento ao recurso por si interposto da decisão do Tribunal Tributário de Leiria que, por sua vez, indeferiu 
liminarmente por intempestividade, a petição inicial de oposição por si deduzida contra a execução 
fiscal n.º 1970199501009206 e apensos, apresentando para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª). Sobre a substituição da matéria de facto, pelo TCA Sul, fixada no ponto 3.º em sede de sen-
tença do Tribunal a quo, faz -se notar, que apresentou a aqui recorrente, petição de oposição no âmbito 
do processo executivo 1970200201022130 e apensos.

2ª). Sendo certo que dos autos de execução, obtidos na íntegra por certidão emitida pelo Serviço 
de Finanças, transparece a inexistência, em termos jurídicos, de citação pessoal neste processo em 
concreto e respetivos apensos.

3ª). A modificação da factualidade operada pelo TCA sul indica por outro lado a existência de 
citação no processo executivo n.º 1970199501009206 e apensos.

4ª). Ora, segundo certidão integral do processo executivo n.º 1970200201022130 e apensos, reque-
rida ao SF competente e pelo mesmo serviço emitida, composta por 217 folhas, o processo referido na 
factualidade substituída pelo TCA Sul, i.e., o processo n.º 1970199501009206, não está àquele apensado.

5ª). Foi na sequência da marcação de venda no âmbito do processo executivo n.º 1970200201022130 
e apensos, que a recorrente requereu a certidão integral dos autos e que, verificada a inexistência de 
citação, decide pela apresentação da oposição à execução fiscal.

6ª). A citação a que se refere o douto Acórdão na factualidade substituída, não integra, definiti-
vamente, os autos de execução onde foi deduzida oposição,

7ª). A certidão integral do processo executivo n.º 1970200201022130 e apensos, não tem sequer 
qualquer citação realizada com registo e AR (seja qual for o AR).

8ª). A recorrente disponibiliza -se a apresentar a certidão integral do processo e respetivos apensos 
emitida pelo Serviço de Finanças competente, composta por 217 folhas, devidamente autenticada, caso 
o Tribunal o entenda como necessário e meio de prova bastante.

9ª). A citação ocorrida no âmbito de outro processo executivo e apensos, designadamente o pro-
cesso n.º 1970199501009206 e apensos, não pode produzir efeitos noutro, concretamente, aquele onde 
foi deduzida oposição à execução fiscal.

10ª). A folhas 5 dos autos (folha 7 da certidão), consta um termo de apensação do processo exe-
cutivo n.º 1970199501009206 com data de 2 de julho de 2007.

11ª). Imediatamente a folhas 6 do processo executivo (folhas 8 da certidão), consta termo de 
desapensação do mesmo processo executivo, com data de 20 de maio de 2009.

12ª). Entre a data em que ocorre a apensação e a desapensação do mesmo processo executivo, 
aquele que agora se indica na factualidade substituída pelo TCA Sul, não se passou absolutamente nada 
no processo executivo n.º 1970200201022130, aquele onde se apresentou oposição à execução fiscal.

13ª). Desta forma, exigindo a lei de forma explicita prova da citação pessoal no processo 
1970200201022130 e apensos, não existindo esta prova estamos perante situação enquadrável no n.º 4 
do artigo 150º do CPTA “O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa 
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não pode ser objeto de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa 
espécie de prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.”

14ª). Por mera cautela de patrocínio, sem no entanto conceder quanto à inexistência de citação 
no processo executivo onde foi deduzida oposição à execução fiscal, a concordarmos que a citação 
pessoal (e não apenas citação), em processo tributário, deve ser realizada nos termos do CPC, então o 
AR deve ser o de modelo oficialmente aprovado.

15ª). Não basta ser um qualquer AR vulgarmente usado
16ª). Só o AR de modelo oficialmente aprovado tem os campos fundamentais para se aferir da 

efetiva realização do ato de citação e bem assim da sua correção.
17ª). Ora, segundo o que resulta expresso da sentença do Tribunal a quo e do douto Acórdão do 

TCA Sul, quanto à matéria que versa sobre o “registo e AR”, bem assim das designadas folhas 79 e ss 
dos autos, que desconhece a recorrente a que se referem, sempre terão os aludidos AR de ser do modelo 
oficialmente aprovado, sob pena de formalmente não serem válidos os atos que se propõem.

18ª). Tal como foi referido no recurso para o TCA SUL, ponto 6º  -“Sem demonstrar, através de 
registo postal e AR próprio (negrito nosso), não se pode dar como recebida qualquer citação.”

19ª). Donde, a factualidade referente à citação realizada por registo postal e AR deverá ser re-
tirada, uma vez que a lei exige prova da realização da citação através de AR de modelo oficialmente 
aprovado para o efeito.

20ª). Por outro lado se considerarmos realizada a citação através do registo e AR tratando -se de 
mera citação postal, não releva quanto à tempestividade da apresentação da ação de oposição à execução.

21ª). E não releva simplesmente porque não se trata de citação pessoal.
22ª). Não havendo citação pessoal regularmente efetuada, necessariamente que terá de se concluir 

pela possibilidade do direito de interposição da ação de oposição.
Termos em que nos melhores de direito, requer a V. Ex.a seja o presente recurso aceite, por 

tempestivo, bem como aceites as respetivas alegações por devidamente fundamentadas, concedendo 
o Supremo Tribunal Administrativo provimento ao recurso, determinando a extinção da presente exe-
cução por absoluta ausência de citação pessoal no âmbito dos autos de execução onde foi deduzida a 
presente oposição.

II. A Fazenda Publica não contra alegou.
III. O MP emitiu parecer que consta a fls. 207/208 dos autos, no qual defende a improcedência 

do recurso uma vez que “Analisadas as alegações e conclusões das alegações de recurso da recorrente 
constata -se que a recorrente se limita a sustentar a posição contrária à defendida pelo aresto recorrido, 
sem que invoque qualquer um dos fundamentos exigidos pelo artigo 150º da CPTA para que o STA 
possa apreciar o recurso.”

IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V. Com interesse para a decisão, foram dados como provados no acórdão recorrido os seguintes 

factos:
1º) No serviço de finanças (SF) de Benavente foi instaurado o PRF n.º 197099501009206 contra 

o oponente A…………………, Ldª, com o nif. ……………. (fls. 14 e ss.);
2º) A este foram apensados outros 16 PEF (fls.1);
3º) A oponente foi citada em 28.11.2007 para execução de que os presentes autos de oposição 

constituem incidentes (fls. 79 e ss);
4º) A presente petição inicial deu entrada no Serviço de Finanças de Benavente em 09.05.2011 

(cfr. carimbo constante de fls. 2);
5º) Com fundamento na falta de notificação da liquidação no prazo de caducidade;
6º) Por cartas registadas com aviso de receção (A/R), dirigidas à sede social da oponente, remetidas 

pelo Serviço de finanças de Benavente, respeitante à citação da mesma para os termos do processo de 
execução fiscal n.º 1970199501009206 e Apensos;

7º) Os A/R referidos mostram -se assinados pelo titular do BI ……………., emitido a 19.04.2003, 
em Lisboa, tendo o carimbo do dia da estação que devolve os avisos as datas de 28.11.2007, em vinte 
e seis ocasiões e de 17.12.2007, em três ocasiões.

VI. Conforme referido acima, vem o presente recurso interposto ao abrigo do disposto no artº 150º 
do CPTA, cabendo agora a apreciação preliminar da sua admissão.

VI.1. O artº 150º citado, estabelece o seguinte:
“1. Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou 
quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

2. A revista só pode ter como fundamento a violação de lei substantiva ou processual.
3. Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente 

o regime jurídico que julgue adequado.
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4. O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objeto 
de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova 
para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.

5. A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do n.º 1 
compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objeto de apreciação preliminar sumária, a 
cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso 
Administrativo”.

VI.2. Ora, no caso dos autos, como bem referiu o MºPº no seu parecer de fls. 207/208, constata-
-se que a recorrente, nas alegações e nas conclusões das alegações de recurso, se limita a sustentar a 
posição contrária à defendida pelo aresto recorrido, sem que invoque qualquer um dos fundamentos 
exigidos pelo artigo 150º da CPTA para que o STA possa apreciar o recurso.

É certo que na conclusão 13ª) a recorrente vem invocar que, exigindo a lei de forma explicita 
prova da citação pessoal no processo 1970200201022130 e apensos, não existindo esta prova estamos 
perante situação enquadrável no n.º 4 do artigo 150º do CPTA segundo o qual o “O erro na apreciação 
das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objeto de revista, salvo havendo 
ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova para a existência do facto ou 
que fixe a força de determinado meio de prova.”

Porém, esta norma não tem o alcance que a recorrente lhe confere, já que, o que com ela se pre-
tende, é dizer que, mesmo que se verifiquem os requisitos para a revista, esta nunca poderá ser admitida 
apenas para apreciação de erro na apreciação das provas e fixação da matéria de fato, salvo se existir 
ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova para a existência do fato ou 
que fixe a força de determinado meio de prova.

Por outro lado, existindo tal ofensa, se não se verificarem os restantes requisitos enunciados no 
artº 150º (ou algum deles), a revista também não pode ser admitida para corrigir esse erro de julgamento.

Portanto, a recorrente não invocou nenhum dos fundamentos para a admissão da presente revista, 
previstos no transcrito artº 150º, sendo certo que a ela cabia alegar que a questão ou questões submeti-
das à apreciação deste STA se revestiam de relevância jurídica ou social ou a admissão do recurso era 
claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

De todo o modo, ainda que se entenda que este STA pode apurar de tais requisitos, sempre se dirá 
que os mesmos não ocorrem, manifestamente, no presente caso.

Sobre essa relevância jurídica ou social, de importância fundamental ou necessidade da admissão 
do recurso para uma melhor aplicação do direito, esta Secção tem -se pronunciado de forma reiterada e 
uniforme, pelo que iremos aqui reproduzir parte do que ficou escrito, nesta matéria, no recente acórdão 
de 25.09.2013 – Processo n.º 01013/13:

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

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

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

Por outro lado, a clara necessidade da revista para uma melhor aplicação do direito há de resultar 
da repetição ou possibilidade de repetição noutros casos e necessidade de garantir a uniformização do 
direito, estando em causa matérias importantes tratadas pelas instâncias de forma pouco consistente 
e/ou contraditória, impondo -se a intervenção do órgão de cúpula da justiça como condição para dissipar 
dúvidas e alcançar melhor aplicação do direito. Pelo que a admissão do recurso terá lugar, designada-
mente, quando o caso concreto contém uma questão bem caracterizada e passível de se repetir em casos 
futuros e a decisão nas instâncias esteja ostensivamente errada ou seja juridicamente insustentável, ou 
se suscitem fundadas dúvidas por se verificar uma divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, 
gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, tornando -se objetivamente útil a intervenção 
do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.
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Deste modo, e como repetidamente tem sido afirmado pela jurisprudência, o que em primeira 
linha está em causa no recurso excecional de revista não é a solução concreta do caso subjacente, não 
é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo 
a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional, pois que para isso 
existem os demais recursos, ditos ordinários”.

Ora, examinadas as alegações da recorrente, constata -se que estamos perante uma questão que 
não oferece grandes dificuldades de interpretação, sobre a mesma não se vê que existam divergências 
insanáveis na jurisprudência e, pelo contrário, o que a recorrente pretende é apenas que se corrija o 
erro de julgamento da matéria de fato fixada pelo acórdão recorrido.

Porém, a mera correção deste eventual erro de julgamento não cabe no âmbito deste recurso, uma 
vez que é excecional e só admissível desde que se verifiquem os requisitos do citado artº 150º.

Pelo exposto e porque se consideram inverificados os requisitos do citado artº 150º do CPTA, 
este não pode ser admitido.

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

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 30 de outubro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 30 de Outubro de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Requisitos.

Sumário:

Não pode ser admitido o recurso de excepcional de revista previsto no artigo 150.º 
do CPTA se as questões colocadas têm uma natureza casuística, com contornos 
particulares no contexto factual e jurídico do caso concreto, reconduzindo -se a 
matérias que não revelam especial complexidade do ponto de vista intelectual e 
jurídico, sem impacto ou interesse comunitário significativo, e também não se antevê 
a necessidade de intervenção do Supremo Tribunal para uma melhor aplicação do 
direito porque não se visiona, na apreciação feita pelo tribunal recorrido, qualquer 
erro grosseiro ou decisão descabidamente ilógica, ostensivamente errada ou juri-
dicamente insustentável.

Processo n.º 763/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A………., L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA interpõe recurso de revista excepcional, ao abrigo do disposto 
no art.º 150º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul que, em sede 
de recurso jurisdicional interposto de sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, 
revogou a decisão de improcedência da impugnação judicial deduzida pela sociedade A……, LDA, 
contra liquidações adicionais de IVA do ano de 2006.

1.1. Terminou as alegações do recurso com o seguinte quadro conclusivo:
A) Quanto à questão de saber se, para efeitos do n.º 3 do art. 23º do CIVA, a AT pode, por via 

da divulgação de um oficio circulado, impor a obrigatoriedade de determinados sujeitos passivos de 
IVA, inseridos num dado sector económico, que procedem à dedução de imposto segundo o método 
pro -rata, passarem a fazer essa dedução segundo o método da afectação real, a partir de determinada 
data, verificam -se os requisitos que permitem a interposição de recurso de revista para o STA, nos 
termos do art. 150º do CPTA.

B) Uma vez que, tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos de utilidade 
jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular, 
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decorrendo, da interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo 
como escopo a uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num 
número indeterminado de casos futuros.

C) Na verdade, a questão jurídica acima identificada é de complexidade jurídica superior ao 
comum, uma vez que está em causa a interpretação do n.º 3 do art. 23º do CIVA e o saber se a AT, 
considerando, à partida, que certo sector de actividade económica ocasiona distorções significativas 
na tributação, quando procede à dedução do imposto segundo o método pró rata, pode, por via de uma 
instrução administrativa, impor a adopção do regime de afectação real para esses mesmos sujeitos 
passivos, a partir de determinado data, sem que tenha que notificar, cada um desses sujeitos passivos, 
para o mesmo efeito.

D) É, igualmente uma questão assaz pertinente, que se pode considerar como uma questão “tipo”, 
contendo uma situação bem caracterizada susceptível de se repetir em casos futuros que têm uma forte 
probabilidade de poderem vir a acontecer, sendo cedo, por outro lado, que a resposta a dar a essa questão 
pode interessar a um leque alargado de interessados, justificando -se a intervenção do órgão de cúpula 
da justiça administrativa para uma melhor aplicação do direito neste e em outros casos futuros.

E) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre ma-
téria complexa, acerca da qual é admissível existirem dúvidas interpretativas na aplicação do quadro 
legal do n.º 3 do art. 23º do CIVA, relativo à possibilidade de a AT, para certos sectores de actividade 
económica e, entendendo que o regime pro -rata causa distorções significativas na tributação, poder, por 
via de ofício circulado, impor aos sujeitos passivos a tributação pelo regime da afectação real, sendo 
certo que tal questão pode interessar a um leque alargado de interessados e eventuais casos futuros.

F) Quanto ao mérito do presente recurso, o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, uma 
errada interpretação e aplicação do artigo 23º n.º 3 do CIVA, aos factos, pelo que, não se deve manter.

G) Concedendo a lei, no n.º 3 do art. 23º do CIVA, à AT, o poder de obrigar o sujeito passivo 
a optar pelo método da afectação real, caso entenda que o regime pró -rata, designadamente, conduz 
a distorções significativas na tributação, nada impede que a AT se auto -vincule e vincule os sujeitos 
passivos a adoptarem tal procedimento.

H) E que o modo que escolhe para o fazer seja por via de ofício circulado, bastando que tal 
determinação seja devidamente fundamentada e ocorra para um determinado sector de actividade 
económica.

I) Entende -se, pois, contrariamente ao deliberado no Acórdão recorrido, que sendo praticamente 
impossível à AT notificar cada um dos sujeitos passivos que se encontrem nas condições acima descritas 
para adoptarem o método da afectação real e, tratando -se quase de uma questão de política económica-
-fiscal, a mesma podia ter procedido da forma que escolheu, impondo a obrigatoriedade, a todos os 
sujeitos passivos daquele determinado sector de actividade económica, de procederem, a partir de 
1/1/1990, à afectação real dos bens e serviços utilizados.

J) Mais, embora tal procedimento fosse determinado por via de um ofício circulado, o mesmo é 
emitido a coberto de uma disposição legal, o Decreto -Lei n.º 241/86, de 20 de Agosto, onde no art. 5º n.º 1 
se determina que a dedução do imposto relativo a cada imóvel ou parte autónoma (relativamente aos 
quais se optou pela sujeição a imposto) se efectuará segundo o método da afectação real de todos os 
bens e serviços, de harmonia com o referido no n.º 2 do artigo 23º do CIVA.

K) Donde, não pode deixar -se de considerar que esse ofício circulado teve a intenção de esclare-
cer procedimentos, a adoptar pelos sujeitos passivos, que são sociedades comerciais que exerçam uma 
actividade imobiliária.

L) Neste sentido, não se pode considerar que os mesmos sujeitos passivos, não tivessem que ter 
conhecimento do que havia sido determinado pela AT, uma vez que estamos perante sociedades comer-
ciais que até já tinham que ter conhecimento do disposto no n.º 1 do art. 5º do DL 241/86.

M) Assim, conclui -se que tendo a AT, uniformemente e para todo um sector de actividade econó-
mica, entendido impor a obrigatoriedade do regime de afectação real, ao abrigo do n.º 3 do art. 23º do 
CIVA, o podia fazer e comunicar (notificar) através da elaboração de um oficio circulado.

1.2. A Recorrida apresentou contra -alegações que concluiu da seguinte forma:
a) O presente recurso excepcional de revista interposto pela Fazenda Pública não deve ser admitido. 

Não se verifica qualquer dos pressupostos exigidos pelo art. 150º, n.º 1 do CPTA para que seja admitida 
revista, a saber não está em causa a apreciação de uma questão que, pela sua importância jurídica ou 
social, se revista de importância fundamental; nem a discussão da questão suscitada é necessária para 
uma melhor aplicação do direito.

b) O que a Fazenda Pública pretende é, a nosso ver, ilegitimamente equiparar um ofício circulado 
a uma lei para a utilizar quando lhe der mais jeito  - diga -se, quando lhe der vantagem patrimonial.

“Ora, como se tem por incontroverso, aquele despacho e doutrina circulada não consubstan-
ciam qualquer diploma normativo a que os contribuintes e os tribunais devam acatamento, tendo 
virtualidade vinculativa, apenas e exclusivamente, na cadeia hierárquica de que dimanam” Acórdão 
recorrido, folhas 16.
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c) A Fazenda Pública não pode desconhecer que o caso em apreço não tem relevância jurídica ou 
social que justifique a apresentação do presente recurso de revista que, também sabe, só excepcional-
mente se justifica a sua admissão.

d) E também sabe que o acórdão recorrido não enferma de qualquer erro susceptível de legitimar 
a intervenção do STA, como aliás se tem vindo a pronunciar a jurisprudência:

“Não justifica a revista numa controvérsia que não apresenta importância fundamental, quer do 
ponto de vista jurídico (dificuldade intrínseca das operações de interpretação e aplicação do direito) 
quer do ponto de vista social (interesses unitários de largo alcance) e onde não é possível compreen-
der no acórdão recorrido um qualquer erro clamoroso susceptível de legitimar a intervenção do STA 
no quadro de uma melhor aplicação do direito”. Ac do STA de 6/06/2007, proc. 474/2007 em www.
datajuris.pt.

“I  - O recurso de revista excepcional previsto no artigo 150º do CPTA não é um recurso normal 
de revista, devendo funcionar apenas “como uma válvula de segurança do sistema”.

II  - Não é de admitir o recurso de revista excepcional quando se está perante uma questão pontual 
e puramente individual, que não é particularmente complexa ou melindrosa do ponto de vista jurídico 
e não reveste uma importância fundamental do ponto de vista social, e quando não se invoca que a 
doutrina e/ou jurisprudência se tenha vindo a pronunciar em sentido divergente sobre a questão, tor-
nando necessária a sua clarificação de forma a obter a melhor aplicação do direito, nem se invoca ou 
vislumbra que tenha ocorrido um erro manifesto ou grosseiro na decisão recorrida”: Ac. do STA de 
21/03/2012, proc. 84/2012 em www.datajuris.pt.

e) No mesmo sentido Acórdãos do STA de 29/06/2006, proc. 615/2006; 6/02/2007, proc. 75/2007; 
26/04/2012, proc. 346/2012; 9/05/2012, proc. 412/2012; 16/05/2012, proc. 305/2012; 17/05/2012, proc. 
462/2012; 24/05/2012, proc. 512/2012; 12/06/2012, proc. 573/2012; 28/06/2012, proc. 677/2012, to-
dos em www.datajuris.pt, bem como os processos seguintes em que a Fazenda Pública foi recorrente: 
Acórdãos do STA de 7/11/2012; 21/11/2012; 5/12/2012, processos nºs 0635/12, 0725/12 e 0965/12 
respectivamente, em www.dgsi.pt.

f) Não existe qualquer complexidade jurídica superior ao comum na interpretação do n.º 3 do art. 23º 
do CIVA, nem situações como estas se repetem se a AF proceder da forma legal como lhe compete, 
isto é, notificar o contribuinte ao qual pretende que passe a observar método diferente no cálculo da 
dedução do IVA.

g) E como resulta bem claro da própria lei ao dispor que:
“Os actos em matéria tributária que afectem os direitos e interesses legítimos dos contribuintes só 

produzem efeitos em relação a estes quando lhes sejam validamente notificados”. art. 36º, n.º 1 do CPPT.
“As notificações são efectuadas obrigatoriamente por carta registada com aviso de recepção, sempre 

que tenham por objecto actos ou decisões susceptíveis de alterarem a situação tributária dos contribuintes 
ou a convocação para estes assistirem ou participarem em actos ou diligências”. art. 38º, n.º 1 do CPPT.

h) Não restam dúvidas que a notificação ao contribuinte, ora recorrido, por banda da AT para alterar 
o método de dedução do IVA, do pro -rata para o de afectação real, tinha de ser feita por carta registada 
com aviso de recepção e nunca por força de uma circular destinada, apenas, aos serviços da AT.

i) O douto acórdão recorrido faz uma correcta interpretação e aplicação do art. 23º do CIVA para 
solução de um caso concreto não sendo, por isso, admissível que através do expediente que a Fazenda 
Pública pretende introduzir, se venha a tentar criar um terceiro grau de jurisdição para uma questão já 
decidida judicialmente.

j) Para além disso, é claro que a jurisprudência vai no sentido de que:
1. “O mecanismo do pro -rata destina -se a repartir o imposto suportado a montante pelas activi-

dades que conferem ou não o direito à dedução, sempre que não seja utilizado o método da afectação 
real. O critério para o cálculo do imposto dedutível é, por isso, o do volume de negócios (transmissões 
de bens e prestações de serviços) de cada grupo de operações (as que conferem e as que não conferem 
o direito à dedução)”.

2. “Se o sujeito passivo não optou por efectuar a dedução do IVA segundo o método de afectação 
real (nº 2 do art. 23º do CIVA) fica sujeito à aplicação do pro -rata calculado nos termos do n.º 4 do 
mesmo normativo”. (Ac. do TCAS n.º 6816/02, de 22/06/2004, em www.dgsi.pt).

l) E, como é pacificamente aceite pela doutrina e jurisprudência firmada sobre tal assunto, as 
instruções administrativas não têm qualquer efeito fora da órbita da Administração Tributária, uma vez 
que o entendimento que as mesmas possam conter não são directa e individualmente dadas a conhecer 
aos contribuintes.

m) Ora, as instruções internas que a DGCI possa emanar para os seus serviços nunca se podem 
transformar em normas de aplicação directa aos sujeitos passivos, pois que tais instruções não passam 
disso mesmo, de emanação de ordens, orientações ou meras interpretações internas, uma vez que nem 
sequer podem ser considerados regulamentos de execução por tal não estar previsto em lei e porque 
tal dificilmente seria concebível no direito tributário dadas as especiais exigências legais em matéria 
de impostos.
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n) De facto, as instruções administrativas não são dirigidas aos contribuintes, pois que os próprios 
ofícios -circulados são dirigidos somente a pessoas da própria Administração Tributária, nomeadamente 
Subdirectores -Gerais, Directores de Serviços, Directores de Finanças e Chefes de Finanças e nunca a 
quaisquer contribuintes.

o) Ora, também, não se pode olvidar o que a própria lei dispõe sobre a questão decidenda, quando 
o artigo 55º do CPPT dispõe que:

1  - “É da exclusiva competência do dirigente máximo do serviço ou do funcionário em quem 
ele tiver delegado essa competência a emissão de orientações genéricas visando a uniformização da 
interpretação e aplicação das normas tributárias pelos serviços.

2  - Somente as orientações genéricas emitidas pelas entidades referidas no número anterior 
vinculam a administração tributária.

3  - As orientações genéricas referidas no n.º 1 devem constar obrigatoriamente de circulares 
administrativas e aplicam -se exclusivamente à administração tributária que procedeu à sua emissão”.

p) O “direito circulatório” da Administração Tributária não pode derrogar o princípio da legali-
dade tributária, pelo que o ofício -circulado n.º 79713, de 1989.07.18 da Direcção de Serviços do IVA 
deve ser considerado ilegal por falta de habilitação legal no que concerne à pretensa possibilidade de 
imposição de regras fiscais aos contribuintes, como é jurisprudência assente.

“As circulares administrativas emanadas pela AT são vinculativas apenas para os respectivos 
serviços pois, face à lei, os procedimentos definidos, «maxime» o Direito Circulado da AF não podem der-
rogar o princípio da legalidade Tributária” (Ac. do TCAS nº2386/08, de 2008.06.17) em www.dgsi.pt.

“Ora, como se tem por incontroverso, aquele despacho e doutrina circulada, não consubstan-
ciam qualquer diploma normativo a que os contribuintes e os tribunais devam acatamento, tendo 
virtualidade vinculativa, apenas e exclusivamente, na cadeia hierárquica de que dimanam” Acórdão 
recorrido, folhas 16.

q) Por isso, deve ser mantida a decisão proferida em 1ª Instância, considerando -se a decisão do 
tribunal a quo definitiva para o caso concreto, não sendo aceite o recurso apresentado pela recorrente 
Fazenda Pública.

r) Assim, Venerandos Conselheiros, tendo em atenção o anteriormente referido, espera a recorrida 
a merecida justiça, para o que se oferece o mérito dos autos e respectiva decisão do tribunal a quo, em 
especial no que respeita às questões de direito abordadas e decididas.

Nestes termos, e por mais que V. Ex.as doutamente suprirão:
a) Não deve ser admitido o presente recurso interposto pela Fazenda Pública por não obedecer 

aos requisitos previstos no artº 150º do CPTA;
b) Mas no caso de ser admitido, o que só por mera hipótese de raciocínio e sem conceder se ad-

mite, não lhe deve ser concedido provimento, mantendo -se o acórdão recorrido proferido pelo TCASuI, 
como é de elementar JUSTIÇA.

1.3. O Exmº Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que o recurso não 
devia ser admitido, por entender que não se verificam os pressupostos legais para a sua admissibilidade.

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

2. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal

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

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

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

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

Vejamos se tais requisitos se verificam no caso vertente.
É incontroverso, face à matéria fáctica assente nas instâncias, que, na sequência de uma acção 

inspectiva levada a efeito em 2010, a Administração Tributária procedeu à correcção das deduções 
de IVA do ano de 2006, efectuadas pela ora Recorrida pelo método pro -rata, por entender que tais 
deduções deveriam, em cumprimento do ofício -circulado n.º 79713, de 18.07.1989, da Direcção de 
Serviços do IVA, ter sido feitas pelo método da afectação real, correcções que conduziram a liquidação 
adicional de IVA e juros compensatórios, nos montantes globais de € 117.665,67 e de € 18.519,96, 
respectivamente.

Na impugnação judicial que deduziu contra estas liquidações, a ora Recorrida sustentou, em suma, 
que em 2006 se encontrava enquadrada, para efeitos de IVA, no regime de dedução pelo método pro -rata, 
nos termos do n.º 1 do art. 23º do CIVA, nunca tendo sido notificada pela Administração Tributária, 
para, nos termos do n.º 3 do mesmo preceito legal, passar a fazer as deduções daquele imposto pelo 
método da afectação real, e defendendo que o ofício circulado em que se fundamentou a Administra-
ção Tributária não tem a virtualidade de substituir a notificação imposta pela lei, nem, tão -pouco, a 
natureza de norma legal disciplinadora das relações tributárias, concluiu, pedindo a anulação de tais 
liquidações, por ilegais.

O tribunal de 1ª instância julgou a impugnação improcedente, no entendimento de que não tendo a 
impugnante procedido à dedução de IVA pelo método da afectação real «cuja obrigatoriedade para as 
sociedades comerciais que exerçam actividade imobiliária se encontra consagrada no Ofício -Circulado 
79713, de 18.07.1989 da Direcção de Serviços do IVA  - gerou distorções na tributação, tendo deduzido 
indevidamente, no montante total de € 117.666,17.».

Dessa sentença recorreu a impugnante para o TCAS, insistindo na tese que defendera na petição 
de impugnação e sustentando, além do mais, que a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento, 
violando os arts. 20º e 23º do CIVA e 55º do CPPT.

No acórdão recorrido, o TCAS revogou a sentença recorrida e julgou procedente a impugnação, 
argumentando o seguinte:

«Ora, como se tem por incontroverso, aquele despacho e doutrina circulada não consubstanciam 
qualquer diploma normativo a que os contribuintes e os tribunais devam acatamento, tendo virtualidade 
vinculativa, apenas e exclusivamente, na cadeia hierárquica de que dimanam.

 - Consequentemente, a alteração de regime, do pro -rata para o da afectação real, apenas se pode 
mostrar adequada e conforme à ordem jurídica vigente na medida em que esta o impusesse utilizar 
de forma vinculativa.

 - Por outro lado, como é sabido, em casos de exercício simultâneo de actividades sujeita e isenta a 
IVA, o regime regra a utilizar, para efeitos de dedução, pelos sujeitos passivos, é o regime do pro -rata, 
apresentando -se o regime da afectação real como regime de excepção, a ser utilizado, por iniciativa 
dos mesmos ou da AF, nos termos dos nºs 2 e 3, do mesmo preceito legal. (…)

 - Sendo assim, isto é, estabelecendo a ordem jurídica uma regime regra a observar, é assertivo 
que, por princípio, o contribuinte se encontra adstrito à sua observância, pelo que, quando a utilização 
do regime de excepção do método da afectação real surja por iniciativa da AT, ao corresponder a uma 
prerrogativa legal com a qual o contribuinte não tem, por princípio, que contar, a vinculação ao seu 
acatamento só se pode legitimar “para a frente”, isto é, quando a AF lhe dê conhecimento não só que 
deve, mas, também, que pode abdicar do regime regra, de uma forma, necessariamente, fundamentada 
já que, como temos por inexorável, ao tratar -se de uma prerrogativa a utilizar casuisticamente, ao seu 
destinatário não pode estar afastada a possibilidade de contra ela reagir, na consideração de que se 
não verificam os necessários e legais pressupostos ao seu exercício por banda da AT.
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 - Ou seja, não se afigura legítimo que a recorrente tenha exercido o direito à dedução de forma 
conforme ao ordenamento jurídico vigente, isto é, segundo o regime do pro -rata e que, anos depois de 
tal ter sucedido, a AF, venha a considerar que essa utilização conduziu a distorções significativas de 
tributação e sustentando a utilização do método da afectação real, com efeitos retroactivos e em nítido 
prejuízo da recorrente, na medida em que lhe não tenha dado conhecimento, de forma fundamentada, 
da pretensão do exercício da prerrogativa prevista no n.º 3 do art. 23º do CIVA e, nessa medida, per-
mitindo, designadamente, que a recorrente pudesse ter adoptado os procedimentos adequados ao uso 
desse método alternativo (da afectação real). (…)

Na realidade, consubstanciando a alteração do regime regra a que se encontrava sujeita a re-
corrente, do pro -rata para o método da afectação real, uma incontornável alteração da sua situação 
tributária, tem -se por assertivo que a sua notificação de tal decisão, por banda da AT, carecia de ser 
levada ao seu conhecimento através de expediente postal registado com aviso de recepção, a coberto 
do determinado pelo n.º 1 do art. 38º do CPPT.».

Neste recurso de revista, a Fazenda Pública continua a defender que, podendo a Administração 
Tributária, ao abrigo do que dispõe o art. 23º, n.º 3, do CIVA, obrigar o sujeito passivo a adoptar o 
método da afectação real, nada a obriga a notificá -lo face ao teor de um ofício circulado existente sobre 
a matéria e que o sujeito passivo tem obrigação de conhecer, motivo por que o acórdão recorrido teria 
incorrido em erro na interpretação e aplicação do art. 23º, n.º 3, do CIVA. E, advogando que a matéria 
em causa assume relevância jurídica ou social pela sua utilidade jurídica, que extravasa os limites da 
situação singular face à possibilidade da sua repetição num número indeterminado de casos futuros, 
reclamando, também por isso, uma interpretação pacificadora e uniforme pelo STA, coloca, para reso-
lução neste recurso excepcional, a questão de saber se um ofício circulado emitido pela Administração 
Tributária vincula o sujeito passivo à obrigação de alterar, nos termos do art. 23º, n.º 3, do CIVA, o 
método de dedução de IVA, de pro -rata para afectação real.

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

Por outro lado, tendo presente o decidido no acórdão recorrido, temos que a questão em análise 
não se apresenta como particularmente difícil ou confusa do ponto de vista jurídico, não demandando 
a sua resolução a realização de operações exegéticas de especial dificuldade jurídica, reconduzindo -se 
antes ao enquadramento das já proficientemente debatidas questões referentes à notificação em matéria 
tributária e à natureza das directivas administrativas, em que se incluem os ofícios circulados, e que não 
revelam especial complexidade, até porque não têm suscitado grandes dúvidas ao nível da jurisprudência 
e da doutrina. O que tudo nos leva a concluir no sentido de que a questão não reveste uma “relevância 
jurídica fundamental” face à definição que acima deixámos explicitada,

E também não se vislumbra uma relevância social fundamental na apreciação da dita questão, 
por não se detectar um interesse comunitário significativo nessa apreciação e resolução, dado que os 
interesses em jogo não ultrapassam os limites do caso concreto.

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

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

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

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 30 de Outubro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Valente Torrão — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 30 de Outubro de 2013.

Assunto:

Imposto de Selo. Usucapião. Transmissão.
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Sumário:

 I — É o acto de usucapião de imóvel usucapido que constitui o objecto de incidência 
de tributação em imposto de selo e não também a aquisição de benfeitorias rea-
lizadas pelo usucapiente no mesmo imóvel.

 II — Deste modo, tendo sido adquirido por usucapião apenas o prédio rústico onde foi 
erguida uma construção, só o valor daquele deve ser considerado para efeitos de 
incidência de imposto de selo.

Processo n.º 827/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A………………………
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Vem a Fazenda Pública recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administra-
tivo e Fiscal de Penafiel que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por A………………….. 
e B…………., melhor identificados nos autos, contra a liquidação de imposto de selo n.º 151134, no 
valor de 4.113,50 €, decorrente de uma escritura de justificação de um prédio urbano, outorgada em 
03.02.2005 no Cartório Notarial de Penafiel.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a impugnação 

deduzida contra a liquidação adicional de Imposto de Selo com o n.º 151134, emitida em 06.06.2006, 
no montante de €4.113,10, por haver concluído que “A liquidação do imposto do Selo só pode realizar-
-se sobre o valor do terreno objecto da escritura de justificação”.

B. Sendo a questão a decidir porque valor deve incidir o imposto de selo devido pela transmis-
são efectuada numa escritura de justificação, em ordem ao art. 1.º, n.º 1 e 3, alínea a); art. 2.º, n.º 2, 
alínea b) e art. 3.º n.º 3 alínea a) do CIS e verba 1.2 da Tabela Geral do Imposto de Selo,

C. não pode, com o devido respeito por diversa opinião, a Fazenda Pública concordar com a 
conclusão do Tribunal a quo, de que a construção do imóvel sendo “uma benfeitoria realizada pelos 
justificantes ela não pode incluir -se no âmbito da aquisição por usucapião para efeitos de liquidação 
do Imposto de Selo devido pela escritura de justificação “.

Pois,
D. Em sede de Imposto de Selo a quantificação da obrigação tributária será efectuada a partir do 

valor do prédio tal como ele é descrito na escritura de justificação notarial e à data da sua celebração, 
em ordem aos artigos 50, n.º 1, alínea r) e 13.º, n.º 1 do CIS.

E. Apesar do concluído, entendeu o Tribunal a quo que “que a escritura de justificação refere-
-se à justificação do prédio urbano conforme resulta dos três primeiros parágrafos da transcrição da 
matéria de facto julgada provada na alínea A)...”

F. No caso concreto, foram os próprios outorgantes que declararam, à data da escritura, serem 
donos de um prédio urbano, mas não detentores de qualquer título formal que legitime o domínio do 
mesmo, encontrando -se apenas inscrito na respectiva matriz predial urbana em nome dos justificantes, 
e não de um prédio rústico,

G. bem como atribuíram um valor a esse mesmo prédio urbano, coincidente com o valor patrimo-
nial constante da respectiva matriz predial urbana, sob o artigo 374, à data da escritura (“DEZASSEIS 
MIL QUATROCENTOS E VINTE E OITO EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS”).

H. Daí que, nos termos do art. 13.º, n.º 1 do CIS (que determina que o valor do imóvel a atender 
é o valor patrimonial tributário constante da matriz nos termos do CIMI à data da transmissão, ou o 
determinado por avaliação nos casos de prédios omissos ou inscritos sem valor patrimonial), seja o 
valor do prédio urbano o relevante para a fixação do imposto de selo,

I. que apenas não coincide no caso em concreto com o valor constante da matriz declarado na 
escritura face às regras a atender nos termos do art. 15.º e 27.º do Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de 
Novembro, uma vez que se tratava de um prédio ainda não avaliado segundo as regras do MI, retroa-
gindo, no entanto o valor patrimonial fixado nos termos daquele código, a essa mesma data.

J. Assim, se na própria escritura de justificação se atendeu ao valor patrimonial do prédio ur-
bano constante da matriz predial urbana, atribuindo os justificantes o mesmo valor, e não ao valor do 
terreno sem a construção edificada, não se entende como melhor interpretação, perante o previsto no 
art. 13.º, n.º 1 do CIS,

K. deduzir desse mesmo valor patrimonial do prédio a que a escritura de justificação se refere 
 - o prédio urbano  - o valor do terreno do prédio rústico, quando dessa mesma escritura não consta 
sequer a referência à inscrição na respetiva matriz predial rústica desse mesmo terreno ou sequer o 
pedido de inscrição porque omisso à matriz, pois,
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L. o prédio objecto de justificação foi o prédio urbano e não o prédio rústico, e é ao valor deste 
prédio urbano constante da matriz à data da escritura de justificação, que se deve atender para efeitos 
de liquidação de imposto de selo pela transmissão fiscalmente ocorrida.

M. Para além dos normativos legais ínsitos no CIS acabados de referir importa, ainda, atentar 
que da concatenação dos arts. 92º do Código do Notariado (CN) e 117º -A do Código do Registo Predial 
(CRP) resulta que as aquisições por usucapião formalizadas por escritura de justificação realizada 
na vigência do CIS só podem reportar -se aos direitos reais inscrito na matriz à data da celebração da 
escritura pública de justificação notarial ou cuja inscrição se encontre pedida na mesma data.

N. Acrescendo, ainda, que nos termos do disposto no art. 30º, n.º 1 do CRP nos “títulos respei-
tantes a factos sujeitos a registo, a identificação dos prédios não pode ser feita em contradição com 
a inscrição na matriz”.

O. E a inscrição na matriz, como referido na escritura de justificação, era relativa ao prédio 
urbano, que inclui o terreno e a edificação, cujo valor patrimonial engloba aquela total realidade,

pelo que,
P. o valor a atender para efeitos de incidência do imposto de selo em causa nos autos, nos termos 

dos já citados preceitos, reitera -se, deve ser o valor patrimonial do prédio urbano objeto da escritura 
de justificação, considerado na liquidação controvertida, e não apenas o do terreno, cujo valor nem 
foi atribuído pela justificante/impugnante na escritura de justificação, nem consta da respectiva matriz 
predial rústica.

No entanto, e sem conceder, caso assim não se entenda,
Q. É patente que, mesmo que se considere que para o património dos ora impugnantes apenas se 

transmitiu o terreno e, ainda, que foram aqueles que edificaram a habitação, o objecto da dita aquisição 
é a realidade imobiliária existente e descrita à data da celebração da escritura e não qualquer outra.

R. Na verdade, os ora impugnantes  - a ser aquela a factualidade  - construíram um prédio em 
terreno de terceiro, facto este que não lhes confere a propriedade do mesmo, pois tal construção, e 
como entendeu o Tribunal a quo, se revelaria numa mera benfeitoria útil, cfr. n.º 3 do art. 216º do 
Código Civil (CC), o que poderá originar o seu levantamento ou a indemnização do possuidor, nos 
termos do disposto no art. 1273º do CC.

S. Assim, o facto de os usucapientes terem edificado a construção em momento anterior à cele-
bração da escritura de justificação não os torna proprietários do mesmo, apenas lhe conferindo os 
referidos direitos.

T. O objecto de incidência em imposto de selo é o imóvel usucapido que, nos exatos termos da 
escritura de justificação, é integrado por uma realidade imobiliária (terreno e construção) objeto de 
posse que conduziu à usucapião.

U. Não sendo, por conseguinte, admissível que outro valor que não o do prédio urbano que 
acolhe o valor do terreno onde está edificado a casa, como assim também o entenderam os justifican-
tes na atribuição do valor do prédio urbano objecto da escritura, seja o considerado para efeitos de 
incidência de imposto de selo.

V. Destarte, o valor tributável da aquisição por usucapião terá de ser o valor patrimonial tributário 
do prédio adquirido, no momento do nascimento da obrigação tributária, tal como a lei fiscal a confi-
gura, resultando impossível deduzir o eventual direito de crédito do usucapiente sobre o proprietário 
relativamente às benfeitorias por aquele realizadas, como entendeu o Tribunal a quo,

W. só podendo ser o valor patrimonial do prédio urbano (que absorveu o terreno onde foi cons-
truído), objecto da escritura de justificação, o considerado na determinação da matéria colectável,

X. ou seja, o valor patrimonial tributário de € 82.270,00 (não contestado) do prédio urbano 
(que absorveu o terreno onde foi construído) e objeto da escritura de justificação, constituindo assim 
o valor tributável da transmissão gratuita por usucapião na data da escritura de justificação, no caso 
em concreto, metade desse valor no que à impugnante respeita.

Y. Em face do exposto, ao decidir como decidiu, a douta sentença incorreu em erro de julgamento, 
consubstanciado na errada interpretação e aplicação das normas legais citadas».

2  - Os recorridos não apresentaram contra -alegações.
3 – O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso, 

sufragando a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo e invocando, em síntese, que «na 
dúvida, é de acolher a posição segunda a qual é de dar prevalência da norma contida no art. 11.º, 
n.º 3 da L.G.T., em que se prevê que “deve atender -se à substância económica dos factos tributários”.

E, ao contrário da tese sustentada pela recorrente, resulta que a aquisição por usucapião do 
prédio em causa, actualmente já urbano como ficou até a constar da escritura de justificação notarial, 
é relativa a um prédio rústico no qual recorrida veio a construir uma casa.

Efectivamente, tal o que resulta da alínea A) do probatório, em que se refere ter sido edificada 
uma casa após a impugnante e seu marido após 1975, data em que os mesmos adquiriram por compra 
o respectivo prédio rústico, por acto que antes nunca formalizaram».
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4 – Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
4.1 Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
A) A impugnante e o marido, B……………, contribuinte fiscal n.º ……………, outorgaram a 

escritura pública de justificação notarial realizada em 3/2/2005, no Cartório Notarial de Penafiel, em 
que declararam (fls. 32 a 35 verso):

“Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte imóvel: Prédio 
urbano, composto por uma casa de dois pavimentos destinada a habitação, com a superfície coberta 
de noventa metros quadrados, com anexos com a área de sessenta metros quadrados e com quintal 
com a área de seiscentos e setenta e quatro metros quadrados, sito no lugar de ………., da freguesia 
de ………….., concelho de Paredes, a confrontar do norte com C…………, do sul com D………, 
do nascente com a Estrada Nacional e do poente com E…………….,, inscrito na respectiva matriz, 
em nome do justificante, sob o artigo 374, com o valor patrimonial e atribuído de DEZASSEIS MIL 
QUATROCENTOS E VINTE E OITO EUROS E CINQUENTA CENTIMOS.

Que não são detentores de qualquer título formal que legitime o domínio do referido prédio e não 
se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes.

Que o prédio rústico onde foi edificada a casa foi adquirido por eles justificantes, por compra feita 
a F……………, viúvo, residente que foi na Quinta da ………, da freguesia de …………., concelho de 
Paredes, por volta do ano de mil novecentos e setenta e cinco, acto que nunca formalizaram.

Que não obstante isso, desde logo entraram na sua primeiro como prédio rústico, tendo no mesmo 
ano de mil novecentos e setenta e cinco iniciado a construção da casa e após a sua conclusão no ano 
de mil novecentos e setenta e oito passado a habitá -la, tratando da sua conservação e limpeza, e culti-
vando o quintal, gozando todas as utilidades por ele proporcionadas, pagando os respectivos impostos, 
com ânimo de quem exercita direito próprio, sendo reconhecidos como seus donos por toda a gente, 
fazendo -o de boa fé por ignorarem lesar direito alheio, pacificamente, porque sem violência, continua 
e publicamente à vista e com o conhecimento de toda a gente e sem oposição de ninguém — e, tudo 
isto, por lapso de tempo superior a vinte anos.

Que dadas as enunciadas características de tal posse, eles justificantes, adquiriram o identificado 
prédio por usucapião título este que, por natureza, não é susceptível de ser comprovado por meios 
normais. (...)“.

B) A administração tributária avaliou, para efeitos de IMT, o prédio urbano a que respeita a justifica-
ção notarial, tendo fixado um valor patrimonial de €82.270,00 (fls. 13 do processo administrativo (PA)).

C) Com base nesse valor foi liquidado o Imposto do Selo que consta da demonstração de liqui-
dação de fls. 18 dos autos, cujo teor aqui se dá por reproduzido.

4.2. Do mérito do recurso
A questão objecto do presente recurso prende -se com a legalidade da liquidação de Imposto de 

Selo, nomeadamente saber se o Imposto de Selo deveria ter sido liquidado reportando -se ao valor do 
prédio rústico originariamente adquirido pelos recorridos, ou ao valor que se encontrava inscrito na 
matriz à data da escritura de justificação notarial nos termos dos arts. 1º, ns. 1 e 3, 2º n.º 2, alínea b), 
3º, ns. 1 e 3 alínea b), 5º, alínea r), e 13º n.º 1 do CIS.

A decisão recorrida (fls. 44 e segs.), sufragando -se na jurisprudência deste Supremo Tribunal 
Administrativo que cita, considerou que, não restam dúvidas que o referido prédio urbano resultou da 
construção erigida pelos justificantes no prédio rústico que haviam comprado sem terem formalizado a 
respectiva escritura pública, conforme resulta dos quarto e quinto parágrafos da transcrição da matéria 
de facto julgada provada na alínea A).

Mais ponderou a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel que a construção que deu 
origem ao prédio urbano justificado não é mais do que uma benfeitoria útil (art. 216.º do C) realizada 
pelos justificantes. E que, apesar deles terem declarado na escritura de justificação que são donos e legí-
timos possuidores dum prédio urbano, qualificação do prédio à data da escritura, o que eles pretendiam 
efectivamente realizar a justificação do prédio rústico (do terreno onde foi erigida a construção que deu 
origem ao prédio urbano) porque era esse cuja propriedade não lhe pertencia originariamente.

Para concluir que, sendo a construção uma benfeitoria realizada pelos justificantes ela não pode 
incluir -se no âmbito da aquisição por usucapião para efeitos de liquidação do Imposto do Selo devido 
pela escritura de justificação e que a liquidação do Imposto do Selo só pode realizar -se sobre o valor 
do terreno objecto da escritura de justificação.

Contra o assim decidido insurge -se a Fazenda Pública alegando que a factualidade dos presentes 
autos preenche os pressupostos de incidência previstos no CIS, sendo, por isso passível de tributação 
nos exactos moldes que o foram e que constam dos actos tributários ora em crise.

Desde já se adiantará que o recurso não merece provimento.
Com efeito a questão suscitada tem sido objecto de jurisprudência consolidada da secção de Con-

tencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo a qual se vem pronunciando no sentido de 
que tendo sido adquirido por usucapião apenas o prédio rústico onde foi edificado um prédio urbano, 
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só o valor daquele deve ser considerado para efeitos de incidência de imposto de selo – cf. neste sen-
tido os Acórdãos de 21/10/2009, 13/1/2010, 20/1/2010, 27/1/2010, 18/2/2010, 24/2/2010, 3/3/2010, 
28/4/2010, 12/5/2010, 9/6/2010, 22/9/2010, 8/2/2012, 23/2/2012, 29/2/2012, 7/3/2012, 17/10/2012 e 
13/03/2012, proferidos, respectivamente, nos processos n.ºs 652/09, 1124/09, 773/09, 922/09, 805/09, 
806/09, 1190/09, 126/10, 53/10, 242/10, 334/10, 1120/11, 1082/11, 818/11, 833/11, 619/12 e 1319/12, 
todos in www.dgsi.pt.

Trata -se de jurisprudência que também aqui se acolhe, por com a respectiva fundamentação con-
cordarmos integralmente, pelo que, para obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. 
artº 8º, n.º 3 do CC), remetemos para o sobre tal matéria se disse nos Acórdãos 1190/09 de 03.03.2010 
e 53/10 de 12.05.2010, publicados in www.dgsi.pt.

Como se sublinha naquele primeiro aresto, «revogado que foi, a partir de 1/1/2004, o Código da 
Sisa e do Imposto sobre Sucessões e Doações pelo DL 287/2003, de 12/11, as transmissões gratuitas 
de imóveis passaram a ser reguladas pelo Código do Imposto de Selo, cujo artigo 1.º, no que aqui 
interessa, dispõe que o imposto de selo incide sobre todos os actos, contratos, documentos, títulos, 
livros, papéis e outros factos previstos na Tabela Geral, incluindo as transmissões gratuitas de bens. 
Para efeitos da verba 1.2 da Tabela Geral, são consideradas transmissões gratuitas, designadamente, as 
que tenham por objecto direito de propriedade ou figuras parcelares desse direito sobre bens imóveis, 
incluindo a aquisição por usucapião, sendo sujeitos passivos do imposto neste caso os respectivos 
beneficiários [artigos 1.º, n.º 3, alínea a) e 2.º, n.º 2, alínea b) do CIS]. Constituindo o imposto encargo 
do adquirente dos bens, nos termos do preceituado no artigo 3.º, n.ºs 1 e 3, alínea a) do mesmo CIS. 
Por seu turno, no que toca ao nascimento da obrigação tributária, determina a alínea r) do artigo 5.º 
do CIS que esta se considera constituída nas aquisições por usucapião na data em que for celebrada a 
escritura de justificação notarial.

Sendo que, de acordo com o que dispõe o n.º 1 do artigo 13.º do CIS, o valor dos imóveis a atender 
nas transmissões a título gratuito é o valor patrimonial tributário constante da matriz nos termos do CIMI 
ou o determinado por avaliação, quanto aos prédios omissos ou inscritos sem valor patrimonial. Por 
último, estabelece o artigo 11.º, n.º 3 da LGT que “deve atender -se à substância económica dos factos 
tributários”. É no confronto com este quadro normativo que importa apurar se a liquidação impugnada 
se encontra ferida de ilegalidade

Ora, de acordo com o probatório fixado, o que resulta é que no caso em apreço a AF tributou o 
prédio urbano integrado por edifício construído pelos impugnantes em terreno que estava na sua posse 
e que adquiriram por usucapião, considerando ter o mesmo lhes sido transmitido, quando não foi isso 
que sucedeu.

O que lhes foi efectivamente transmitido por usucapião foi, sim, um prédio rústico sobre o qual 
os mesmos edificaram aquele prédio urbano.»

Acresce dizer, citando também o Acórdão desta secção proferido no recurso 53/10 de 12.05.2010, 
que tratou de caso em tudo idêntico ao dos presentes autos, que «mesmo que houvesse dúvidas sobre o 
sentido interpretativo das normas de incidência – e pensamos que não há – sempre seria de considerar a 
substância económica dos factos e, a esta luz, parece -nos indiscutível que edifício construído no terreno 
resultou do investimento de activos patrimoniais dos Impugnantes e, como tal, não se pode considerar 
que lhes foi transmitido e muito menos a título gratuito – cfr. Artº. 11º, n.º 3 da LGT. Finalmente, refira-
-se que o facto de a norma do artº. 5º alínea r) do CIS estatuir que a obrigação tributária se considera 
constituída, nas aquisições por usucapião, na data em que transitar em julgado a acção de justificação 
judicial ou for celebrada a escritura de justificação notarial e de a norma do artº. 13º, n.º 1 do CIS re-
ferir que o valor dos imóveis a considerar nas transmissões gratuitas ser o valor patrimonial tributário 
constante da matriz nos termos do CIMI à data da transmissão, não permite, em nosso entender, extrair 
qualquer argumento no sentido de que o valor a considerar para efeitos de tributação é o valor de todo 
o prédio incluindo, portanto, o edifício que nele se acha implantado.

E não permite porque, previamente à questão do valor do bem imóvel a considerar, coloca -se, 
como prius lógico, a questão da determinação do bem imóvel que foi objecto da transmissão gratuita 
tributável...” Na realidade, o que está em causa não é simplesmente o valor a atender para efeitos de 
imposto de selo, ou o momento apenas em que esse valor deve ser atendido.

A questão que, antes de todas, importa equacionar, previamente a saber qual o valor a atender 
para efeitos de imposto de selo, é a questão de saber qual o objecto de incidência do imposto de selo 
devido no caso: o acto de aquisição do prédio usucapido, ou também o acto de aquisição das benfeitorias 
nesse prédio levadas a cabo pelos impugnantes, ora recorridos? E o certo é que só o acto de aquisição 
do prédio usucapido é que pode inscrever -se no âmbito de incidência objectiva do imposto de selo, e 
não o acto de aquisição das obras ou benfeitorias nesse prédio realizadas.»

No caso subjudice resulta manifesto do probatório (ponto A) que só o prédio rústico foi objecto 
de aquisição por usucapião, e, sendo assim, só o valor deste deve ser considerado na determinação do 
valor a atender para efeitos de imposto de selo.
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Sendo que a Administração Fiscal tributou o prédio urbano integrado por edifício construído pelos 
impugnantes em terreno que estava na sua posse e que adquiriram por usucapião, considerando que o 
mesmo lhes havia sido transmitido, quando não foi isso que sucedeu.

Neste contexto, como vem entendendo a já citada jurisprudência deste Tribunal, o acto de aquisição 
por usucapião de imóvel objecto dessa aquisição é, de facto, incidente de tributação em imposto de 
selo, não o sendo, porém, já o acto de aquisição de benfeitorias entretanto realizadas no mesmo imóvel 
pelo sujeito beneficiário da usucapião.

A decisão recorrida que assim entendeu deve, por isso, ser confirmada, com o esclarecimento de 
que as liquidações impugnadas devem ser anuladas na exacta medida em que as mesmas exorbitam dos 
limites legais de incidência objectiva, balizados apenas pelo acto de «aquisição por usucapião», fora 
do qual se encontra o acto de aquisição de obras ou de benfeitorias realizadas pelo usucapiente.

5. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do STA 

em negar provimento ao recurso, confirmando, com esta fundamentação, a decisão recorrida, e anulando-
-se, em consequência, a liquidação impugnada na parte respeitante ao valor das benfeitorias.

Custas pela recorrente Fazenda Pública.

Lisboa, 30 de Outubro de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão 
Lopes. 

 Acórdão de 30 de Outubro de 2013.

Assunto:

IVA. Anulação parcial. Erro de escrita.

Sumário:

 I — O STA tem afirmado a possibilidade de anulação parcial das liquidações sendo 
referência o acórdão do Pleno da SCT de 10.04.2013 tirado no processo n.º 298/12. 
Porém, existem situações em que, como no presente caso, ocorre, um vício subs-
tancial invalidante de todo o acto de liquidação.

 II — Efectivamente, no caso dos autos, não se trata de ter ocorrido apenas um mero 
lapso de escrita ou irregularidade aritmética nas contas, facilmente determinável 
e quantificável, meramente gerador de uma desconformidade legal insusceptível 
de invalidar a totalidade do acto.

 III — Ao invés, sucede que a Fazenda Pública nunca antes do recurso invocou que a 
quantificação da matéria colectável padecia de lapso de escrita no que toca à mar-
gem de lucro aplicada  (de 3,4265%) por se ter enganado e querido, antes, escrever 
2,4265%, tendo sempre defendido a inteira legalidade e justeza da quantificação 
efectuada (que a Comissão de Revisão manteve) e pugnado, na sua contestação 
pela improcedência da impugnação.

 IV — Não pode, pois, este STA dar como certo e assente que esse valor provém de erro de 
escrita e com base nisso proceder à anulação parcial do acto de liquidação como 
pede a recorrente Fazenda Pública. Ocorre, um vício invalidante que justifica a 
anulação total do referido acto como bem decidiu a sentença recorrida.

Processo n.º 952/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: B……. e Outro (Herdeiros A…….).
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
A………, contribuinte n.º ……….., impugnou as liquidações adicionais de IVA referentes aos 

anos de 1996, 1997, 1998, 1999.
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Por sentença de 22 de Novembro de 2012, TAF de Viseu, julgou procedente a impugnação e anu-
lou as liquidações impugnadas de IVA relativas aos anos de 1996 a 1999. Reagiu a Fazenda Pública, 
interpondo o presente recurso cujas alegações integram as seguintes conclusões:

a) Incide o presente recurso sobre a douta sentença que julgou procedente a impugnação apre-
sentada nos autos, por via do erro na quantificação da matéria colectável, com a consequente anulação 
das liquidações impugnadas;

b) Com a ressalva do devido respeito não pode a Fazenda Pública conformar -se com o assim dou-
tamente decidido, porquanto considera que a douta sentença recorrida incorreu em erro de julgamento 
na subsunção do direito à factualidade considerada provada e não provada;

c) Com efeito, entende a Fazenda Pública que foi violado o disposto no art.º 148º do CPA, referente 
à rectificação de atos administrativos, a douta sentença incorreu em erro de julgamento por violação do 
principio do aproveitamento dos atos administrativos e o ato tributário, enquanto ato divisível, tanto 
por natureza como por definição legal, é susceptível de anulação parcial  - o que não foi considerado 
na douta decisão recorrida;

d) Como resulta da sentença recorrida nos factos dados como provados e como não provados, na 
convicção formulada pelo Tribunal na análise dos vícios apontados e na ponderação da prova, entendeu 
o Mmo Juiz “a quo” que a AT não tinha outra alternativa senão decidir como decidiu nas correções 
efectuadas que estiveram na génese das liquidações impugnadas;

e) Da douta sentença resulta, portanto, que está devidamente fundamentado quer a decisão de 
recurso a métodos indirectos quer o critério de quantificação utilizado, tendo a Administração Fiscal 
cumprido com o disposto no n.º 3, primeira parte, do art.º 74º da LGT;

f) Assim sendo, incumbia ao sujeito passivo o ónus da prova do excesso na quantificação
 - nos termos do n.º 3, segunda parte, do art.º 74º da LGT  - o que não logrou demonstrar, como 

resulta, à evidência, da articulação entre os factos provados e não provados;
g) Todavia, o Mmo Juiz considerou verificado o erro na quantificação, não porque o sujeito pas-

sivo o demonstrou, mas porque no procedimento inspectivo ocorreu um erro de cálculo na aplicação da 
margem do sector  - “lapso de escrita na contabilização dos serviços omissos, partindo do quantitativo 
apurado em 1996 e multiplicando -o pela margem do sector, o que se verificou, é que em vez de se 
multiplicar por 2,4265, se multiplicou por 3,4265 e o valor obtido, em vez de ser 1 392 988$00 a que 
correspondia uma percentagem de omissão de 17%, entendeu -se ao valor de 1 967 061$00, ou seja 
24% e este lapso foi replicado nos anos seguintes”;

h) Assim, considerando que o vício aferido pelo Mmo Juiz se reconduz a um erro de cálculo na 
aplicação da margem da actividade de 242,65% (reputada pelo Mmo Juiz como legalmente fundada 
pois a Administração Tributária usou de um esforço de aderência à realidade, colhendo elementos e 
explicando o porquê do seu actuar, como resulta da douta apreciação constante de fls. 8 e 9 da sentença 
recorrida), deveria, ao invés de anular as liquidações na sua totalidade por erro na quantificação, aten-
dendo à rectificação de atos administrativos, ao princípio do aproveitamento do ato administrativo e à 
sua divisibilidade proferir decisão no sentido de determinar a anulação das liquidações na parte em que 
se mostram afectadas por esse erro de cálculo (aplicar -se 2,4265 em vez de 3,4265 na contabilização 
dos serviços omissos, do que resulta uma percentagem de omissão de 17% ao invés da percentagem 
de 24% resultante do erro de cálculo);

i) Não se pretende que seja o Tribunal a praticar o ato tributário  - a administração fiscal no res-
pectivo relatório de inspeção demonstrou os pressupostos para o efeito, sendo claro e esclarecedor o 
motivo do recurso aos métodos indirectos e bem assim o critério eleito para a avaliação indireta e a 
forma como se determinaram os valores corrigidos  - de referir que, como resulta da concatenação entre 
os factos provados e não provados, a douta sentença recorrida confirmou a validade do ato, no que toca 
à relação material subjacente;

j) Com efeito, após a sentença recorrida ter confirmado a validade do ato, no que toca à relação 
material subjacente, ficou definitivamente assente que o impugnante deveria, nos termos da lei, ser 
tributado por métodos indiretos, sendo fundamentado e acertado o critério de quantificação utilizado 
pela Administração Fiscal;

k) Assim sendo, não há dúvida que as liquidações adicionais correspondem à solução imposta pela 
lei para a situação concreta, pelo que a sua anulação na totalidade criou uma situação antijurídica  - o 
impugnante não demonstrou a inadmissibilidade do recurso aos métodos indiretos de tributação nem 
tão pouco a desadequação do critério de quantificação utilizado pela Administração Fiscal;

l) Para evitar tal situação de antijuridicidade, impõe -se aproveitar o ato, e corrigir o erro de cálculo 
efetuado no procedimento inspectivo, assim determinando a anulação das liquidações na parte em que 
se mostram afectadas por esse “lapso de escrita na contabilização dos serviços omissos”  - (aplicar -se 
2,4265 em vez de 3,4265 na contabilização dos serviços omissos, do que resulta uma percentagem de 
omissão de 17% ao invés da percentagem de 24% resultante do erro de cálculo)  - anulando as liquida-
ções na parte em que exceda o resultado da percentagem de omissão de 17% e mantendo -as na parte 
restante;
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m) Em suma, a Administração Fiscal praticou e fundamentou o ato tributário impugnado, o erro 
de cálculo é identificável e quantificável para o efeito de anulação parcial das liquidações impugnadas 
e a respectiva anulação total cria uma situação antijurídica, considerando que a douta sentença recorrida 
confirmou a legalidade da actuação da administração fiscal e a validade do ato tributário, no que toca 
à relação material subjacente;

n) Por outro lado, atendendo à divisibilidade do ato tributário, se o Tribunal reconhecer que o ato 
tributário está inquinado de ilegalidade que só em parte o invalida, deve anulá -lo apenas nessa parte, 
deixando -o subsistir no segmento em que nenhuma ilegalidade o fira, isto é, mantendo -se a liquidação 
na parte que corresponde a matéria colectável que não é afectada por qualquer ilegalidade;

o) Significa isto, apenas, que relativamente às liquidações adicionais impugnadas haverá que 
excluir do valor da “omissão de prestação de serviços” o valor apurado com recurso ao multiplicador 
de 3,4265  - da qual resultou a percentagem de omissão de 24%, pois que deveria ter sido aplicado o 
multiplicador de 2,4265  - da qual resulta a percentagem de omissão de 17%, mantendo tudo o demais, 
em relação ao qual se julgou justificado o recurso a métodos indiretos e ao critério de quantificação 
utilizado, que, como resulta da douta sentença recorrida, de nenhuma ilegalidade sofre;

p) A douta sentença recorrida, ao não ter decidido neste sentido, incorreu em erro de julgamento 
por violação do art.º 148º do CPA, do princípio do aproveitamento dos atos administrativos e da divi-
sibilidade do ato administrativo;

Nestes termos e nos mais de direito deve o presente recurso ser julgado procedente com a conse-
quente revogação da douta sentença recorrida, como será de, JUSTIÇA!

Contra -alegaram B………. e C………, herdeiros do Impugnante que entretanto faleceu, 
formulando as seguintes conclusões:

I. Nenhum reparo merece a douta Sentença do Tribunal a quo que determinou a anulação total 
das liquidações objeto de impugnação judicial.

II. A AT infundadamente, sem apresentar qualquer justificação, escolheu aplicar a “margem de 
lucro de 342,65%”.

III. Foi com base nessa margem de lucro que procedeu à emissão das liquidações adicionais de 
IVA referentes aos exercícios de 1996 a 1999.

IV. A opção da AT em utilizar a referida margem de lucro incorreta não pode ser desvalorizada e 
classificada como um mero erro ou lapso de escrita.

V. Na escolha da referida margem não existiu qualquer desconformidade entre o pensamento, ou 
o que a AT pretendia e queria, com o que foi escrito no relatório.

VI. O que aconteceu foi que a AT escolheu mal, escolheu sem ter em conta os indicadores obje-
tivos da atividade e os factos apurados.

VII. Em parte alguma a douta Sentença considerou ou classificou o referido erro como um mero 
erro ou lapso de escrita.

Na verdade,
VIII. Trata -se de um erro essencial, de um erro que incidiu sobre a margem ou o factor de cálculo 

da matéria tributável.
IX. Trata -se de um erro na quantificação da matéria coletável.
X. Que consubstancia vício de violação de lei por erro sobre os pressupostos de factos que deter-

mina a anulação das liquidações.
Sem prescindir,
XI. No âmbito do direito tributário a retificação ou aproveitamento do ato tributário pelo Tribunal 

é de todo inadmissível, não se aplicando o princípio do aproveitamento do ato administrativo.
XII. Isto porque, não existe qualquer disposição legal que o preveja e, caso fosse aplicável, violaria 

o direito de impugnação contenciosa de atos lesivos constitucionalmente consagrado no art. 268º, n.º 4 
da CRP; a garantia constitucional de acesso aos tribunais consagrada no art. 20º da CRP e o princípio 
da separação de poderes previsto no art. 111º da CRP;

XIII. Não compete ao Juiz Tributário substituir -se à AT e corrigir os atos tributários praticados 
por esta.

XIV. No contencioso tributário o princípio é o do Tribunal anular ou declarar nulos ou inexistentes 
atos que lesem direitos ou interesses dos destinatários (art. 124º do CPPT).

XV. A prática de novo ato tributário, desprovido de erro, caberá apenas à AT e não ao Tribunal.
XVI. Pelo que, na situação sub judice, o Mmo. Juiz do TAF de Viseu não podia substituir -se à AT 

e optar pela margem de lucro adequada ao setor, apurar a matéria coletável e proceder à correspondente 
liquidação.

Assim,
XVII. O Mmo. Juiz do Tribunal a quo, por via da verificação de erro na quantificação da matéria 

colectável, que é vício de violação de lei, anulou as liquidações ora impugnadas.
XVIII. O Tribunal a quo não podia anular parcialmente as liquidações impugnadas uma vez que 

a ilegalidade afetava o ato tributário no seu todo e não apenas em parte.
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XIX. É entendimento já manifestado por este Venerando Supremo Tribunal que, nos casos em 
que o Tribunal verificar que a AT, no âmbito de recurso a métodos indiretos, utilize uma margem de 
lucro do setor excessiva ou insuficientemente demonstrada o Tribunal tem que anular totalmente as 
liquidações.

Ainda sem prescindir,
XX. A retificação de atos administrativos prevista no art. 148º do CPA visa a retificação de atos 

administrativos na fase do procedimento administrativo e não no âmbito do contencioso tributário ou 
da impugnação dos atos.

XXI. Na fase de impugnação judicial (contencioso tributário) AT só pode “corrigir” “retificar” 
e “revogar” os atos tributários objeto de impugnação judicial, no prazo de 30 dias previsto para a 
organização do processo administrativo na sequência da citação para contestar, sob pena da revogação 
do ato impugnado ser considerada ilegal (art. 111º, n.º 1 e 112º do CPPT).

Termos em que,
em face do exposto e do mais que por certo V. Exas. não deixarão de doutamente suprir, deve 

negar -se provimento ao presente recurso, confirmando -se a douta Sentença recorrida, com o que este 
Venerando Supremo Tribunal Administrativo fará JUSTIÇA.

O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
FUNDAMENTAÇÃO
Questão decidenda: legalidade da anulação parcial de liquidação de IVA com fundamento em 

erro na quantificação da matéria colectável.
1. A possibilidade de anulação parcial do acto tributário tem sido afirmada, sem divergência, pela 

doutrina e pela jurisprudência, com fundamento na divisibilidade daquele e na natureza de plena jurisdi-
ção da sentença de anulação parcial do acto (acórdão STA Pleno SCT 10.04.2013 processo n.º 298/12; 
acórdãos STA -SCT 5.12.2012 processo n.º 477/12; 10.10.2012 processo n.º 533/12; 12.01.2012 pro-
cesso n.º 965/10; 12.01.2012 processo n.º 583/10; 26.03.2003 processo n.º 1973/02; Saldanha Sanches 
Fiscalidade, 7/8 Julho/Outubro 2001, pp. 63 e sgs., Casalta Nabais Direito Fiscal 2ª edição p. 397).

O critério subjacente à anulação total ou parcial do acto exige a apreciação dos efeitos da ilegali-
dade praticada, no sentido de determinar se inquina total ou parcialmente o acto impugnado.

O tribunal não pode invadir o núcleo essencial da função administrativa -tributária substituindo-
-se à administração tributária na escolha dos critérios e na fixação da consequente matéria colectável

2. Aplicação das considerações ao caso concreto:
a) a atribuição pelo tribunal a lapso de escrita do projecto de relatório à aplicação pela administração 

tributária da margem de lucro de 342.65% (em lugar de 242,65%) para a quantificação das prestações 
de serviços omitidas em cada um dos exercícios não é confirmada pela circunstância de esses valores 
terem sido confirmado pela Comissão de Revisão (probatório als. D)/G);

b) o erro reconhecido pela própria recorrente na aplicação daquela margem de lucro inquina 
decisivamente a quantificação da matéria colectável;

c) este erro na aplicação da margem de lucro teve consequência um erro na fixação da percentagem 
de 24% para as prestações de serviços omitidas (em lugar da percentagem correcta de 17%), que foi 
aplicada indevidamente na quantificação das prestações de serviços omitidas nos anos subsequentes;

d) a redução da matéria colectável exige a prática de novo acto tributário, sendo impraticável a 
reforma do acto tributário impugnado, porque o tribunal não pode substituir -se à administração tributária 
na aplicação de outra margem de lucro e na fixação consequencial de outra matéria colectável

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
2  - FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A) Em cumprimento da Ordem de Serviço n.º 25 117 de 07/07/2000, procedeu -se à acção de 

inspecção de A………. com vista ao controlo do IVA e do IRS nos anos de 1996 a 1999, sendo que 
aquela foi motivada “pelo facto de se ter verificado a existência de fornecimentos de materiais, atra-
vés dos respectivos documentos de transporte, sem que aos mesmos correspondessem as competentes 
facturas, indiciando, assim, no cliente, que no caso presente se identifica com o contribuinte em causa, 
omissões de compras.”, cfr. fls. 2 e 3 do Relatório de inspecção constante de fls 1 6 e 7 do Processo 
Administrativo, nesta parte não questionado pelos Impugnantes, aqui dado por reproduzido, o mesmo 
se dizendo dos demais elementos infra referidos;

B) O inspeccionado encontrava -se cadastrado em IRS, com início em 01/01/1995, pela actividade 
de “Construção e reparação de ruas pavimentações e calcetamento (cubos e paralelos de granito, etc), 
CAE 45 230. Relativamente ao Imposto sobre o Valor Acrescentado, o Sujeito Passivo encontra -se 
enquadrado no regime normal trimestral do IVA, sendo as operações activas distribuídas pelas taxas 
de 5% e de 17%”, idem anterior, pagina 3;
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C) No relatório, nos “MOTIVOS E EXPOSIÇÃO DOS FACTOS QUE IMPLICAM O RECURSO 
A MÉTODOS INDIRECTOS” relatou -se:

“…
O Sujeito Passivo, em cada um dos anos em análise, não contabiliza quaisquer custos com mão 

de obra, quer do pessoal quer de remuneração do empresário:
Por sistema não procede a qualquer tipo de inventariação em 31/12 de cada um dos exercícios… 

verificamos por exemplo, quanto a este aspecto, que foram feitas aquisições de matérias primas, nos 
exercícios, posteriores a facturação de prestação de serviços (v.g. ano do 1999, em que o Sujeito Passivo, 
pela venda a dinheiro n.º 98, de 26/10/99, adquiriu a quantidade de 42 600 cubos, de 2ª qualidade, no 
valor de 462 000$00, quando a última factura de prestação de serviços, no ano, acorreu em 21/10/99, 
cfr factura n.º 19/B, na importância de 186 000$00, emitida pela Junta de Freguesia de Nelas);

… compras de matérias primas... no ano de 1996, pois que a montante de fornecimentos constantes 
da relação junta ao processo do Sujeito Passivo, resultante da compilação de guias de transporte na 
empresa fornecedora, D…….., Lda, ………, ascende a 674 073$00, quando, na escrita do Sujeito Pas-
sivo, na globalidade dos anos, apenas consta uma factura daquele fornecedor Fact. n.º 245, 14/2/96), 
no montante de 100 000$00. No ano de 1997, o valor de compras por contabilizar, fornecido pela 
mesma empresa, foi de 21 000$00.

a facturação a clientes, grande parte dela, não especifica nem quantifica devidamente quer o 
material quer a mão de obra, o que impossibilita qualquer tipo de quantificação e amostragem...

Não nos surpreende, assim, que o peso dos materiais aplicado, face à prestação de serviços divirja 
incoerentemente de ano para ano, variando de 1,60% a 34,15%.

…
A insuficiência de clareza e as irregularidades detectadas, na organização escritural, não per-

mitem a quantificação directa e exacta da matéria tributável o que, justifica a aplicação de métodos 
indirectos, de acordo com o estabelecido na alínea c) do artigo 88º da LGT”, vide fls. 4 e 5 do já 
aludido relatório;

D) No que respeita aos “CRITÉRIOS E CÁLCULOS DOS VALORES CORRIGIDOS COM 
RECURSO A MÉTODOS INDIRECTOS” consignou -se:

“...não existe qualquer relação coerente entre a prestação de serviços e os custos imprescindíveis 
ao exercício da actividade, em particular ao nível das matérias primas;

Assim, no ano de 1996, não podemos de deixar de proceder à rectificação das compras, dada a 
omissão verificada, de 574 073$00 e, por consequências, corrigir as respectivas prestações de serviços 
na base da margem do sector, de 242,65%;

Posteriormente, determinado o índice de omissão de prestação de serviços de 1996, após corri-
gida a prestação de serviços, o qual se situa em 24%  - (10 130 278$00 8 163 217$00)/8 163 217$00, 
procedemos à correcção das prestações de serviços para os restantes anos, aplicando aquele factor 
percentual às prestações de serviços declaradas, apurando de seguida o respectivo IVA em falta e, por 
sua vez, os respectivos ajustamentos a nível de resultados.

6. Cálculos
6.1 Exercício de 1996
6.1.1. IRS
Prestação de serviços omitida: 574 073$00x3,4265 - 1 967 061$00
Prestação de serviços declarada: 8 163 217$00
Total da prestação de serviços corrigida 10 130 278$00
Correcção; 1 967 061$00 -574 073$00= 1 392 988$00
6.1.2. IVA
A omissão de prestação de serviços abrange apenas a taxa de 17%, excluindo -se, portanto, os 

serviços prestados efectuados por organismos oficiais;
Assim; 

1996 VN/Declarado VN/Proposto Diferença Taxa IVA em falta

Valores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 163 217$00 10 130 278$00 1 967 061$00 17% 334 400$00

 …
…” cfr. fls. 6 a 9 do relatório;
E) O Impugnante, notificado do projecto de relatório em 22/08/2000 exerceu o direito de audi-

ção e, após apreciação do mesmo lavrou -se o relatório definitivo que foi superiormente ratificado em 
19 -09 -2000, vide fls, 9 a 12 do PA;
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F) O Impugnante, tendo sido notificado das correcções realizadas no Relatório de Inspecção 
através do oficio n.º 3124 de 28 -02 -2001, no dia 27 -03 -2001 veio reclamar, nos termos do artigo 91º 
da LGT para a Comissão de Revisão, cfr. fls. 7 e 8 do PA;

G) Na referida Comissão foi proferida decisão em 18 -04 -2001 que decidiu manter os valores fi-
xados na Inspecção e, por isso foram emitidas as liquidações nestes autos impugnadas, com data limite 
de pagamento em 31 -07 -2001, vide fls. 5, e 24 a 30 do PA;

H) Em 09 -10 -2001 apresentou a petição inicial que deu origem aos presentes autos, cfr. carimbo 
aposto a fls. 1 deste processo.

II II FACTOS NÃO PROVADOS
A) que o Impugnante não tenha comprado à firma “D………. Lda.” durante o ano de 1996 mais do 

que 117 000$00 de material (cubos de pedra). É factualidade descrita fundamentalmente no artigo 14º 
da petição inicial e demais explanada até ao artigo 21º. Relativamente a esta factualidade se pronun-
ciaram as testemunhas ouvidas em 2º e 3º lugar. Estas testemunhas, a primeira, E…….., disse “que 
o material ia directamente da pedreira para o sítio dos serviços”; a testemunha F……… disse que 
realizou alguns trabalhos como motorista para o Impugnante, “quase sempre as clientes do A……. lhe 
pediam para ir buscar as pedras à pedreira do D’…..... Na maioria o A…….. comprova directamente 
ao D’…… e este é que fazia o transporte com as suas camionetas.”. Destes dois depoimentos resulta, 
inquestionavelmente, que o “D’…….” era o grande fornecedor de pedra do Impugnante e muitas vezes 
era ele quem a transportava (não olvido que também as testemunhas inquiridas referiram que na maio-
ria o trabalho era realizado para Câmaras, Juntas de Freguesia e “Igrejas, sendo que nestes casos, na 
maioria “eles é que punham o material”), nas palavras da testemunha F……... Ora, se assim era qual a 
razão de o “D’…..” fazer constar nas guias de transporte “falsamente o nome do Impugnante”. Chama-
-se também à colação o depoimento da última testemunha, donde resulta que o Impugnante enquanto 
trabalhou e fê -lo praticamente até ao seu decesso, “o fazia todos os dias (pensa que ia trabalhar)”: na 
actividade de calceteiro “trazia uns rapazitos (entenda -se o E……. e um irmão) e um senhor de idade 
que também ajudava”. Ora, se considerarmos, segundo o depoimento da testemunha E………, que um 
calceteiro fazia uma média diária de 15m2 por dia e do que supra se disse a actividade era continua, não 
é de admirar os 674 mil escudos de pedra que equivaleriam a cerca de 674 metros quadrados de pedra, 
pois ela rondaria os mil escudos por metro (de acordo com o já aludido depoimento). Especificando 
melhor, os referidos 674 m2 corresponderiam, grosso modo a cerca de nove semanas de assentamento 
de um calceteiro, considerando cinco dias de trabalho por semana (1 5m2x5 -75x9 -675)

B) O Impugnante não procedeu à inventariação das existências em 31 de Dezembro de cada um 
dos anos em análise, por não possuir materiais ou mercadorias ou obras em curso ou “stocks” no final 
de cada um dos anos. É factualidade descrita fundamentalmente no artigo 22º da petição inicial e demais 
explanada até ao artigo 27º. Alega mas nada comprova e podia -o fazer pois a sua alegação foi referida 
a documentos que não foram apresentados em sede de Impugnação ou explicados à inspecção para que 
sobre eles pudesse pronunciar -se ou confrontar com os demais. Não olvido que as testemunhas arroladas 
pelo Impugnante foram unânimes a afirmar que ele não possuía estaleiro, a última disse “não tinha 
Instalações fixas”. Sobre esta questão até o Inspector, a 1ª testemunha a ser ouvida, disse “não viu se 
havia instalações fixas, estaleiro, máquinas, meios de transporte”, mas estes depoimentos não nos podem 
fazer olvidar o crivo da coerência temperada com a da experiência das coisas e situações que nos diz, 
usando as claras palavras da Administração Fiscal na pronúncia constante de fls. 41 do Processo Admi-
nistrativo, ponto 16 “... afigura -se -nos irreal, não só que todas as suas obras iniciadas em determinado 
ano sejam sempre concluídas no mesmo ano, mas também que nunca tenha materiais ou mercadorias 
que transitem, como existências de um exercício para outro”. E isto é tanto mais compreensível que 
estamos a falar de um cidadão que exercia a actividade de calceteiro continuamente e usando dois ou 
três trabalhadores; cidadão com créditos formados pois até terá dado formação por conta da Câmara de 
Nelas e, no dizer das duas últimas testemunhas, foi ele que ensinou os calceteiros de Nelas;

C) O Impugnante não contabilizava os custos que suportava com a mão de obra porque os traba-
lhadores que mantinha ao seu serviço não lhe passaram qualquer documento comprovativo do paga-
mento que recebiam porque eram trabalhadores meramente eventuais. Constitui factualidade descrita 
nos artigos 28º e 29º da petição inicial. Do que supra se referiu, mormente das notas de fundamentação 
dos anteriores factos não provados, resulta inequívoco que os trabalhadores não eram eventuais dada 
a actividade desenvolvida, mormente a sua continuidade e volume. Resulta também que era o Impug-
nante quem coordenava toda a actividade pelo que lhe incumbia, como entidade patronal, contabilizar 
os custos tal como era ele quem procedia, seguramente, ao pagamento dos respectivos salários;

D) A falta de dinheiro com que o impugnante se debatia condicionava a sua contabilidade e con-
duzia a que, na maior parte das vezes, fossem os seus próprios clientes quem comprava directamente 
os cubos e paralelepípedos aos fornecedores.

Nada de concreto se apurou sobre a alegada falta de dinheiro, Apurou -se, isso sim que realizava 
a actividade com parcimónia de meios mas isso não significa necessariamente, falta de dinheiro, pode 
significar muitas coisas, nomeadamente uma gestão firme, cortando nos desperdícios e apostando na 
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grande eficiência. Aqui perdoe -se -nos a ironia havia uma tão forte organização e planeamento que não 
havia trânsito de um exercício para o outro de obras e/ou materiais. Também se apurou que uma parte 
significativa da actividade era exercida para entidades públicas, Câmara, juntas de Freguesia, Comis-
sões Fabriqueiras da Igreja, etc. a testemunha E……… referiu que as obras para Entidades públicas 
rondariam os dois terços do total e que nestes casos eram os donos das obras que forneciam o material, 
imitando -se Oponente ao fornecimento da mão de obra. Mas esta situação também foi contemplada na 
inspecção quando disse “A omissão de prestação de serviços abrange apenas a taxa de 17% excluindo-
-se portanto os serviços prestados efectuados para organismos oficiais.

A convicção do Tribunal formou -se com base na apreciação crítica dos elementos documentais e 
outros indicados em cada alínea dos factos provados e não provados,

3  - DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Viseu, julgou procedente a impugnação e anulou as liquidações 

impugnadas de IVA relativas aos anos de 1996 a 1999, por entender que: (destacam -se apenas os trechos 
da decisão com maior relevância para o presente recurso)

“I Relatório
A……, residente em Nelas, contribuinte n.º ………, veio impugnar as liquidações adicionais de 

IVA referentes aos anos de 1996, 1997, 1998, 1999.
Para tanto, em síntese, alegou:
Errónea qualificação e quantificação dos rendimentos:
Ausência e/ou vício de fundamentação legalmente exigida;
O inspector tributário partiu de pressupostos errados para fundamentar o recurso a métodos 

indirectos, desde logo, a existência de uma situação de omissão de compras, ao qual acrescentou um 
outro, a aplicação de uma margem de 242,65% à actividade do ora impugnante. Assim obteve o valor da 
liquidação referente ano de 1996, sendo que relativamente aos anos 1997, 1998, 1999 e 2000, presumiu 
que em cada um desses anos teria existido uma “omissão de prestação de serviços” percentualmente 
igual à do ano de 1996;

Terminou, pedindo a procedência da presente impugnação e em consequência a anulação das 
liquidações tributárias, com as devidas consequências legais.

Juntou documentos e arrolou testemunhas.
A Fazenda Pública notificada para contestar disse que, não havendo factos novos diferentes dos 

que serviram de suporte à liquidação, corrobora a argumentação da pronúncia constante do processo 
administrativo. Nesta apreciou -se pontualmente a argumentação do Impugnante que foi rebatia e, no 
final, defendeu a improcedência da presente impugnação e a manutenção como válidos e legais dos 
actos de liquidação impugnados.

(...)
II Fundamentação
II I Factos provados
(...)
II III Os factos e o direito
Relembrando a fundamentação da Impugnação cumpre apreciar e decidir se, se verifica:
Errónea qualificação e quantificação dos rendimentos;
Ausência e/ou vício de fundamentação legalmente exigida.
Para tanto referiu que o inspector tributário partiu de pressupostos errados para fundamentar o 

recurso a métodos indirectos, desde logo, a existência de uma situação de omissão de compras, ao qual 
acrescentou um outro a aplicação de uma margem de 242,65% à actividade do ora impugnante.

Assim obteve o valor da liquidação referente ano de 1996, sendo que relativamente aos anos 1997, 
1998, 1999 e 2000, presumiu que em cada um desses anos teria existido uma “omissão de prestação 
de serviços” percentualmente igual à do ano de 1996.

Nos termos do artigo 124º do Código do Procedimento e de Processo Tributário, o tribunal deve 
apreciar prioritariamente os vícios que conduzam à declaração de inexistência ou nulidade do acto 
impugnado e depois os vícios que conduzam à sua anulação, pois assim se assegura uma tutela mais 
eficaz dos direitos do contribuinte. De igual modo o tem aconselhado a Jurisprudência, consoante se 
pode ler, entre outros, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 06.07.2011, processo 0355/11, 
disponível no site www.dgsi.pt. Nestes termos, o tribunal apreciará atendendo primeiro aos vícios 
cuja procedência determine, segundo o prudente critério do julgador, a mais estável ou eficaz tutela 
dos interesses ofendidos. In casu, analisados o pedido e a causa de pedir. Todos os vícios alegados, a 
verificarem -se, conduzem à anulação das liquidações, pelo que o Tribunal os irá conhecer em simultâneo 
pois considera que estão interligados.

Fundamentalmente questiona -se o vício da fundamentação:
Nos termos do artigo 125º, n.º1, do Código do Procedimento Administrativo, “A fundamentação 

deve ser expressa, através de sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão, 
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podendo consistir em mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, 
informações ou propostas, que constituirão neste caso parte integrante do respectivo acto”.

No caso dos autos as liquidações estão indissociavelmente ligadas à Inspecção que a antecedeu. 
A factualidade relatada nos factos provados, mormente nas alíneas C) e D), resulta do Relatório de 
Inspecção. Daquelas consta a “sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão” a 
que se refere o transcrito art.º 125º, nº1 do CPA. E de tal forma consta que, para melhor elucidação da 
decisão se transcreveu, nas aludidas alíneas, no essencial, o dito relatório.

É possível extrair o percurso cognitivo seguido pelo Agente que fixou as liquidações, na parte 
respeitante aos fundamentos do recurso aos métodos indirectos, bem como nos critérios usados. Para 
além da suficiência e clareza resultante do relatório poderemos dizer que a argumentação do Impugnante 
e que sintetizamos numa afirmação de falta/vício de fundamentação é que é falha de concretização, de 
clarificação e de prova do alegado. A propósito relembram -se os factos não provados.

Sobre a margem de actividade de 242,65% os Impugnantes apenas a contestaram, sem qualquer 
concretização nada dizendo sobre qual a margem que entendem ser a correcta. A este propósito recordo 
o que o que o Inspector referiu em sede de inquirição: “A média envolveu todo o universo, inclusive 
os contribuintes com resultados negativos”.

Também sobre o facto de, relativamente aos anos de 97 a 99, se ter presumido que tenha existido 
uma “omissão de prestação de serviços” percentualmente igual à do ano de 1996, nada de concreto foi 
referido no sentido de contestar a aludida presunção. Aliás a indicação percentual respeitou a variação 
dos serviços declarados. Sobre a dita variação sempre se adianta que apenas a testemunha E………. disse 
que houve uma diminuição gradual. Já o depoimento da testemunha G……. aponta para que a actividade 
tenha sido idêntica ao longo dos anos: “Ele saía de casa todos os dias, pensa que ia trabalhar”.

No que respeita ao critério ele também está legalmente fundado e pode até dizer -se que a Admi-
nistração Tributária usou de um esforço de aderência à realidade, colhendo elementos e explicando o 
porquê do seu actuar.

E o que dizer dos cálculos?
Estipula o artigo 100.º do CPPT:
“1  - Sempre que da prova produzida resulte a fundada dúvida sobre a existência e quantificação 

do facto tributário, deverá o acto impugnado ser anulado.
2  - Em caso de quantificação da matéria tributável por métodos indirectos não se considera existir 

duvida fundada, para efeitos do número anterior, se o fundamento da aplicação daqueles consistir na 
inexistência ou desconhecimento, por recusa de exibição, da contabilidade ou escrita e de mais docu-
mentos legalmente exigidos ou a sua falsificação, ocultação ou destruição, ainda que os contribuintes 
invoquem razões acidentais.

3  - O disposto no número anterior não prejudica a possibilidade de na impugnação judicial o 
impugnante demonstrar erro ou manifesto excesso na matéria tributável quantificada.”

No transcrito artigo acolhe -se claramente o princípio da verdade material, vinculante para a própria 
AF que só deverá praticar o acto tributário quando «formar convicção de existência e conteúdo do facto 
tributável» devendo, em caso de subsistência de dúvida «acerca do objecto do processo abster -se de 
praticar o acto tributário, dando assim cumprimento ao princípio in dubio contra fiscum», in A. Sousa 
e Silva Paixão, CPPT anotado, pag. 233.

Dispõe o artigo 74º, n.º 3, da LGT que “Em caso se determinação da matéria tributável por mé-
todos indirectos, compete à Administração tributária o ónus da prova da verificação dos pressupostos 
da sua aplicação, cabendo ao sujeito passivo o ónus da prova do excesso na respectiva quantificação.” 
Do normativo transcrito resultam dois princípios.

Em primeiro lugar, a Administração Tributária tem o dever de provar e fundamentar a existência 
e quantificação do facto tributário e a violação de um dever de cooperação do sujeito passivo.

À Administração Tributária compete:
(i) provar a verificação dos pressupostos legais para recurso à tributação por métodos indiciários 

e
(ii) especificar e fundamentar os critérios que utilizou na quantificação da respectiva matéria 

tributável, de forma a demonstrar que o volume da matéria colectável presumida assenta em dados 
objectivos (possíveis e prováveis, adequados à situação, elementos de facto conhecidos que, segundo as 
regras da experiência, pautadas por critérios de razoabilidade e de normalidade e considerando as espe-
cificidades próprias da actividade do contribuinte, conduzam à extrapolação dos factos desconhecidos 
ou à aproximação da realidade que se procura alcançar). A determinação da matéria colectável através 
dos métodos indirectos (presunções ou estimativas) não constitui um apuramento real da actividade 
do contribuinte, conduzindo antes a uma quantificação aproximada, verosímil, razoável, pelo que se 
a dúvida revertesse a favor do sujeito passivo a quantificação indiciária nunca seria possível, (Neste 
sentido, cfr. acórdãos do Tribunal Central Administrativo Sul, de 05.02.2002 (processo n.º 4775/01), 
19.02.2002 (processo n.º 4845/01) e 05.03.2002 (processo n.º 3472/2000)). Bem se compreende que 
assim seja. Como ficou dito no acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 22 de Maio de 2001, 
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proferido no recurso com o n.º 4016/00, esta posição menos favorável do contribuinte compreende -se 
«porque a quantificação por presunção só a si lhe é imputável, pelo que o contribuinte, se queria ser 
tributado pelo lucro real, deveria ter uma contabilidade sã, que permitisse o controlo dos dados nela 
constante».

Em segundo lugar, caso se verifiquem os pressupostos de impossibilidade de tributação com base na 
declaração do sujeito passivo, procedendo -se à avaliação indiciária, cabe ao contribuinte demonstrar 
que houve “erro ou manifesto excesso na matéria tributável quantificada”. Incumbe ao contribuinte 
provar que (i) A matéria colectável tem menor dimensão do que a encontrada, i.e. a realidade é distinta 
do resultado alcançado; ou que

(ii) Está errado (por desadequado ou inadmissível) o critério utilizado pela Administração Tribu-
tária na quantificação.

Estando em apreciação os concretos cálculos realizados e que originaram as liquidações impug-
nadas, analisando -os e voltando -os a analisar não vemos como ultrapassar o que resulta do Ponto 6 do 
Relatório: Quiçá por lapso de escrita na contabilização dos serviços omissos, partindo do quantitativo 
apurado em 1996 e multiplicando -o pela margem do sector, o que se verificou, é que em vez de se 
multiplicar por 2,1265, se multiplicou por 3.4265 e o valor obtido, em vez de ser 1 392 988$00 a que 
correspondia uma percentagem de omissão de 17%, entendeu -se ao valor de 1 967 061$00, ou seja 
24% e este lapso foi replicado nos anos seguintes.

O aludido lapso de escrita tem relevância significativa quer no ponto de partida dos cálculos quer 
no efectivo apuramento das correcções alicerçadoras das liquidações impugnadas. Dito de outra forma 
o lapso originou inequívoco erro na quantificação da matéria colectável o que determina, nos termos 
sobreditos a anulação das liquidações impugnadas.

Assim, por via da verificação do erro na quantificação da matéria colectável impõe -se a anulação 
das liquidações.

III DECISÃO
Nos termos e com os fundamentos expostos julgo procedente a Impugnação e anulo as liquidações 

impugnadas de IVA dos anos de 1996 a 1999.”
DECIDINDO NESTE STA
Nos presentes autos a Fazenda Pública, no seu recurso invoca a violação do artº 148º do CPA, 

bem como a violação do princípio do aproveitamento dos actos administrativos e tributários. Isto por-
que não concorda com a anulação das liquidações impugnadas defendendo que, ao invés de anular as 
liquidações na sua totalidade por erro na quantificação, o Mº Juiz de 1ª Instância deveria ter atendido 
à rectificação de actos administrativos, ao princípio do aproveitamento do acto administrativo e à sua 
divisibilidade para antes proferir decisão no sentido de determinar a anulação das liquidações apenas 
na parte em que se mostram afectadas por esse erro de cálculo.

Cumpre apreciar.
Quanto à violação do artº 148º do CPA, verifica -se que o n.º 1 deste artigo dispõe que, os erros 

de cálculo e os erros materiais, quando manifestos, podem ser rectificados, pelos órgãos competentes 
para a revogação do acto. Importa considerar também, o artº 142º n.º 1 do mesmo código o qual estipula 
que, salvo disposição em contrário, são competentes para a revogação dos actos além dos seus autores, 
os respectivos superiores hierárquicos.

Da conjugação dos preceitos resulta que a rectificação dos erros previstos no mencionado artigo 148º 
é praticada no exercício de funções administrativas e não no exercício de funções jurisdicionais.

Não tem portanto aplicação ao caso dos autos e falece razão, nesta parte, a recorrente.
Quanto à violação do princípio do aproveitamento dos actos administrativos ou tributários: Sobre 

este princípio é elucidativo o acórdão do STA de 12 de Abril de 2012, proferido no rec. n.º 896/11, 
no qual se refere: (...) O princípio do aproveitamento do acto administrativo não tem expressão legal 
própria no nosso Direito, mas tem sido acolhido pela doutrina e pela jurisprudência, por razões de 
economia jurídica (...). E mais à frente, (...) Trata -se, pois, de reconhecer ao tribunal o poder de não 
anular um acto inválido quando for seguro que a decisão administrativa não podia ser outra, uma vez 
que em execução do efeito repristinatório da sentença não existe “alternativa juridicamente válida” 
que não seja a de renovar o acto inválido, embora sem o vício que determinou a anulação.

Embora tenhamos presente este princípio ele encontra -se deslocado em relação ao concreto caso 
dos autos. Tal fundamentação não é aqui inteiramente aplicável.

No caso dos autos há que ponderar o concreto erro de quantificação da matéria colectável que está 
na origem da invalidade dos actos de liquidação impugnados. Saber se estamos perante uma questão 
simples de forma (o Mº Pº, junto do STA no seu parecer, entende que não) e em consequência saber se 
as liquidações anuladas podem ou não ser aproveitadas.

Vejamos: não obstante a afirmação por este STA da possibilidade de anulação parcial das liqui-
dações de que são exemplo os acórdãos referenciados na sentença de 1ª instância de que é referência 
o acórdão do Pleno da SCT de 10.04.2013 tirado no processo n.º 298/12, existe uma linha doutrinal, 
coerente, de entendimento afirmativa das restrições que devem nortear a tarefa dos tribunais no que 
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respeita à aplicação do aproveitamento do acto por respeito ao princípio da separação de poderes e ga-
rantias constitucionais de acesso aos tribunais vide Jorge Lopes de Sousa in CPPT anotado e comentado 
anotação 21 ao artº 124º de onde destacamos os seguinte excerto: “(...) não sucede o mesmo (poderem 
os tribunais ordenar à Administração a prática de actos em matéria vinculada através da acção admi-
nistrativa especial prevista no CPTA), porém relativamente aos processos de impugnação judicial, pois 
têm por objecto a anulação ou declaração de nulidade ou inexistência de actos que lesam os direitos 
ou interesses do destinatário (artº 124º do CPPT) e em que, por isso, a satisfação dos seus interesses se 
opera com a mera eliminação jurídica desses actos, eventualmente cumulada com indemnização. Isto 
é, continua a vigorar na impugnação judicial o modelo processual do velho contencioso de anulação, 
em que, por isso, são de colocar aos poderes dos tribunais os limites que lhe são próprios, quanto à 
possibilidade de substituição à Administração na definição dos conteúdos dos actos”.

Não obstante esta linha de entendimento, consideramos que existem situações em que, como no 
presente caso, ocorre, a nosso ver e como defendeu a sentença recorrida e o Mº Pº junto deste STA, um 
vício substancial invalidante de todo o acto de liquidação que justifica a sua anulação total.

É que não se trata apenas de um mero lapso de escrita ou irregularidade aritmética nas contas, 
facilmente determinável e quantificável meramente gerador de uma desconformidade legal insuscep-
tível de invalidar a totalidade do acto (situação em que a verificar -se e anulação total do acto poderia 
ser desproporcionada).

Ao invés, sucede que a Fazenda Pública nunca antes do recurso invocou que a quantificação da 
matéria colectável padecia de lapso de escrita no que toca à margem de lucro aplicada (de 3,4265%) 
por se ter enganado e querido, antes, escrever 2,4265%.

Pelo contrário, sempre defendeu a inteira legalidade e justeza da quantificação efectuada e pugnou, 
na sua contestação pela improcedência da impugnação. Aliás, se tivesse havido efectivamente um erro 
de escrita, concerteza que logo na Comissão de Revisão o teriam corrigido, mas verifica -se que a dita 
Comissão manteve a quantificação efectuada.

O que acontece é que na sentença recorrida face à dificuldade em compreender a quantificação 
efectuada, por não se saber de onde provém a margem de lucro aplicada de 342, 65% (do probatório 
não consta qual a margem de lucro do sector de actividade) levantou -se a hipótese de tal se dever a 
algum erro de escrita. E, por isso se deixou escrito na sentença o seguinte:

«Estando em apreciação os concretos cálculos realizados e que originaram as liquidações im-
pugnadas, analisando -os e voltando -os a analisar não vemos como ultrapassar o que resulta do Ponto 
6 do Relatório: Quiçá por lapso de escrita na contabilização dos serviços omissos, partindo do quan-
titativo apurado em 1996 e multiplicando -o pela margem do sector, o que se verificou, é que em vez 
de se multiplicar por 2,1265, se multiplicou por 3.4265 e o valor obtido, em vez de ser 1 392 988$00 
a que correspondia uma percentagem de omissão de 17%, entendeu -se ao valor de 1 967 061$00, ou 
seja 24% e este lapso foi replicado nos anos seguintes.».

É uma mera hipótese para se tentar perceber um valor que não se sabe como foi apurado pela 
Administração Tributária que sempre insistiu que a quantificação estava correcta.

Mas, sendo uma mera hipótese, não pode este STA dar como certo e assente que esse valor 
provém de erro de escrita e com base nisso proceder à anulação parcial do acto de liquidação como 
pede a recorrente que só em sede de recurso justifica e fundamenta (a posteriori) a quantificação que 
efectuou, fazendo -o, aliás, com base na hipótese colocada pelo Mº juiz de 1ª Instância de ocorrência 
de erro de escrita.

Ocorre, pois, um vício invalidante que justifica a anulação total do referido acto como bem decidiu 
a sentença recorrida.

Assim sendo o recurso deve ser julgado improcedente e a sentença recorrida confirmada.
4 - DECISÃO
Termos em que acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar a 

decisão recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 30 de Outubro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão.

Segue acórdão de 27 de Novembro de 2013:

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo

REFORMA DE CUSTAS
1 - RELATÓRIO
A…………, contribuinte n.º …………, impugnou as liquidações adicionais de IVA referentes 

aos anos de 1996, 1997, 1998, 1999.



4286

Por sentença de 22 de Novembro de 2012, TAF de Viseu, julgou procedente a impugnação e 
anulou as liquidações impugnadas de IVA relativas aos anos de 1996 a 1999.

Reagiu a Fazenda Pública, interpondo recurso para o STA.
O STA por acórdão de 30/10/2013 decidiu:
“Termos em que acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar 

a decisão recorrida.
Custas a cargo da recorrente”
Não satisfeita com o assim decidido vem a Fazenda Pública através da sua peça de fls. 188 e 189, 

requerer a reforma do acórdão quanto a custas com o fundamento em que a impugnação judicial foi 
interposta em 01/10/2001 pelo que, atenta tal data e a legislação então em vigor quanto a custas, está 
isenta das mesmas.

DECIDINDO:
Assiste inteira razão à reclamante. Só por lapso se inseriu no acórdão a sua condenação em custas 

já que a presente impugnação judicial foi interposta em 01/01/2001 ou seja no domínio do Código das 
Custas Judiciais aprovado pelo D.L. 224 -A/96 de 26/11 (na redacção anterior às alterações introduzidas 
pelo DL. n.º 324/03 de 27/12 as quais só se aplicam aos processos instaurados após a sua entrada em 
vigor). Por atenção ao disposto na alínea a) do n.º 1 do artº 2º do CCJ que consagrava a isenção do 
Estado, onde se incluía a Fazenda Pública esta está isenta de custas.

Assim sendo, deve ser rectificado o acórdão de 30/10/2013 no sentido pretendido pela Fazenda 
Pública.

4  - DECISÃO:
Pelo exposto acordam os Juízes deste STA em rectificar o acórdão de 30/10/2013 pela seguinte 

forma: Onde se lê: “Custas a cargo da recorrente” deverá doravante ler -se: “Sem custas”.
Proceda -se à rectificação e notificação.

Lisboa, 27 de Novembro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Casimiro Gonçalves — Isabel 
Marques da Silva. 

 Acórdão de 30 de Outubro de 2013.

Assunto:

Execução de julgado tributário. Juros indemnizatórios. Juros de mora. Taxa de juro.

Sumário:

 I — Embora a falta de restituição do montante anulado de imposto e juros compensa-
tórios no prazo legalmente previsto para o cumprimento espontâneo pela adminis-
tração implique a obrigação de pagamento de juros de mora sobre esse montante 
se tal for pedido pelo contribuinte, estes juros de mora não podem incidir sobre 
a quantia devida ao contribuinte a título de juros indemnizatórios.

 II — A taxa de juro de mora aplicável aos casos em que estes são devidos pelo Estado 
aos particulares não é a prevista no artigo 3.º n.º 1 do Decreto -Lei n.º 73/99, de 16 
de Março, antes a taxa de juro de juro legal supletiva a que se refere o artigo 559.º 
do Código Civil (subsidiariamente aplicável às obrigações tributárias ex vi do 
artigo 2.º da LGT), ao tempo fixada em 4% ao ano pela Portaria n.º 291/2003, 
de 8 de Abril.

Processo n.º 955/13 -30.
Recorrente: A…………, S. A.
Recorrido: Director -Geral dos Impostos.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório -
1 – A…………, S.A., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença 

do Tribunal Tributário de Lisboa, de 10 de Fevereiro de 2010, proferida em apenso para execução de 
julgado ao processo de impugnação que correu termos naquele tribunal sob o n.º 64/2007, na parte em 
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que esta julgou improcedente o pedido de juros de mora sobre os juros indemnizatórios e o pedido de 
juros de mora calculados à taxa de 1% ao mês, apresentando para tal as seguintes conclusões:

1.ª A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a petição de execução de julgados 
quanto ao pedido de juros de mora deduzido pelo ora Recorrente, porquanto, por um lado, atendendo 
à natureza indemnizatória quer dos juros de mora, quer dos juros indemnizatórios, aqueles e estes 
não podem ser cumuláveis no mesmo período de tempo e, por outro, a taxa de juros de mora a favor 
do contribuinte é a que se encontra fixada nos termos do artigo 559.º do Código Civil (4%), ao invés 
daquela que se encontra prevista no artigo 44.º, n.º 3, da Lei Geral Tributária (LGT), a qual apenas 
é de aplicar a favor do Estado;

2.ª Todavia, assenta a mesma numa errónea interpretação e aplicação das normas jurídicas ao 
caso “sub judice”;

3.ª Contrariamente ao que resulta da sentença recorrida, os juros indemnizatórios devem integrar 
a base de cálculo dos juros de mora, desde logo porque, à semelhança dos juros compensatórios, in-
tegram a relação jurídica tributária nos termos do artigo 30.º da LGT, partilhando, assim, da mesma 
natureza e tratamento destes últimos;

4.ª Deste modo, sendo certo que os juros de mora incidem sobre os juros compensatórios, como 
decorre das disposições conjugadas dos artigos 100.º e 102.º da LGT, deverão os mesmos incidir, de 
igual modo, sobre os juros indemnizatórios;

5.ª A tal conclusão não obsta a alegada circunstância de que quer os juros indemnizatórios, quer 
os juros de mora têm ambos natureza indemnizatória, não podendo assim ser cumuláveis no mesmo 
período de tempo, uma vez que não está em causa nos autos a cumulação de uns e outros no mesmo 
período de tempo e, ainda que assim não fosse, estes e aqueles prosseguem objectivos de reparação 
distintos, como decorre de forma inequívoca do disposto nos artigos 43.º e 102.º, n.º 2 da LGT;

6.ª Efectivamente, como resulta da petição de execução de sentença apresentada pelo ora Recor-
rente, este requereu, por um lado, o pagamento de juros indemnizatórios contados desde a data em que 
ocorreram os pagamentos até à data do termo do prazo para a execução espontânea e, por outro lado, 
o pagamento de juros de mora contados desde o termo do prazo daquela execução (cf. artigo 29.º da 
p.i.), não se afigurando correcta a afirmação de que, como decorre da sentença recorrida, se preten-
deria a cumulação de uns e outros no mesmo período de tempo;

7.ª Acresce que, sem prejuízo do acima exposto, é evidente que as funções desempenhadas pelos 
juros indemnizatórios e pelos juros de mora são manifestamente distintas, porquanto se o que se visa 
com o pagamento de juros indemnizatórios é ressarcir o contribuinte dos prejuízos em que o mesmo 
incorreu por força do pagamento indevido de uma prestação tributária, já o que se pretende com o 
pagamento de juros de mora é indemniza -lo pelos prejuízos sofridos em consequência do atraso na 
restituição de imposto já pago, donde decorre que em caso algum a identidade de funções pode ser 
fundamento para que os juros de mora não incidam sobre os juros indemnizatórios;

8.ª A sustentar a finalidade distinta dos juros indemnizatórios e dos juros de mora está ainda o 
início da contagem destes e daqueles, donde decorre que o legislador pretendeu, de forma inequívoca, 
que as funções de uns e outros fossem distintas e, em consequência, a inexistência de fundamento para 
o que vem invocado na douta sentença recorrida;

9.ª Para além disso, incorre ainda a douta sentença recorrida, com o devido respeito, nalguma 
incoerência, porquanto, partindo daquela premissa da identidade de funções de juros indemnizatórios 
e de juros de mora, adoptam -se naquela conclusões antagónicas;

10.ª Com efeito, por um lado, admite -se que os juros de mora a favor da administração tributá-
ria incidam sobre juros compensatórios; por outro lado, sustenta -se que os juros de mora a favor do 
contribuinte não incidem sobre juros indemnizatórios, entendimento que não pode de forma manifesta 
proceder, atenta a já mencionada identidade entre os juros compensatórios e os juros indemnizatórios 
e a diferenciação entre as funções desempenhadas pelos juros de mora e pelos juros indemnizatórios;

11.ª Por fim, não pode o ora Recorrente deixar de discordar com a indulgência da administra-
ção tributária no que se refere ao pagamento de juros de mora sobre os juros indemnizatórios, por 
manifesta violação das garantias consagradas nos artigos 20.º e 202.º da CRP, porquanto, prevale-
cendo o entendimento preconizado na douta sentença recorrida, não pode o contribuinte deixar de se 
questionar, caricaturalmente, entenda -se, se nas situações em que o contribuinte requer a execução 
de sentença para a obtenção de juros indemnizatórios e o pagamento destes ocorra com 100 anos de 
atraso, o valor será pago em singelo?;

12.ª Face ao exposto, é evidente que inexiste qualquer motivo que sustente que os juros de mora 
não incidam sobre os juros indemnizatórios, razão pela qual deve a sentença recorrida ser revogada 
e a execução julgada procedente quanto ao pedido de juros de mora sobre os juros indemnizatórios;

13.ª A sentença recorrida fez também errada interpretação das normas aplicáveis no que se refere 
à taxa aplicável aos juros de mora, na medida em que é a taxa de 1% ao mês que deve ser aplicável;

14.ª Com efeito, não obstante o legislador não ter previsto expressamente a taxa aplicável, fazendo 
apelo às regras gerais de interpretação previstas no artigo 9.º do Código Civil e tendo em consideração 
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as regras aplicáveis à dicotomia juros compensatórios/juros indemnizatórios, constata -se que, se o 
legislador referiu juros de mora, pretendeu que estes se equiparassem aos juros de mora a favor do 
Estado e, em consequência, que a taxa aplicável seja a mesma em ambos os casos, qual seja, a que 
decorre do n.º 3 do artigo 44.º da LGT e que se consubstancia em 1% ao mês;

15.ª Para além do acima exposto, também o princípio da igualdade, previsto no artigo 13.º da 
CRP, impõe que a administração tributária não saia beneficiada, inexistindo qualquer motivo atendível 
para a diferenciação de taxas aplicáveis, como sucede quanto às taxas legais dos juros indemnizatórios 
e dos juros compensatórios;

16.ª E nem sequer se invoque, como fundamento para a diferenciação de taxas aplicáveis aos 
juros de mora, o “dever fundamental de pagar impostos”, uma vez que em caso algum no ordena-
mento jurídico -fiscal este é fundamento de diferenciação daquelas, como se comprova fazendo apelo 
à dicotomia juros compensatórios/juros indemnizatórios;

17.ª Para além disso, aquele dever é insusceptível de prevalecer sobre o princípio da igualdade, 
por força do disposto no artigo 18.º da CRP, razão pela qual não é fundamento para afastar a apli-
cação deste princípio;

18.ª Por fim, o “dever fundamental de pagar impostos” não pode relevar no caso sub judice, 
atenta a circunstância de os juros de mora a favor do contribuinte derivarem do incumprimento da 
administração tributária na execução de sentença, tendo subjacente o especial desvalor e censura 
do comportamento da administração tributária, procurando, pois, penalizá -la pela manutenção da 
situação de ilegalidade judicialmente reconhecida;

19.ª Esta função penalizadora dos juros de mora também está subjacente aos juros de mora a 
favor da administração tributária, razão pela qual uns e outros não poderão deixar de estar sujeitos 
à mesma taxa, qual seja, a taxa de 1% ao mês;

20.ª Nestes termos, resulta evidente que a sentença recorrida enferma de erro de direito, devendo 
ser revogada nesta parte e determinado ao Recorrente, nos termos acima expostos, o pagamento de 
juros de mora sobre juros indemnizatórios e calculados à taxa de 1% ao mês, os quais ascendem à 
data ao valor de €112.158,40.

Por todo o exposto, e o mais que o ilustrado juízo desse Tribunal suprirá, deve o presente recurso 
ser julgado procedente, por provado, com a consequente revogação da sentença recorrida na parte ora 
recorrida e, nessa medida, ser julgado procedente o pedido do Recorrente quanto ao pedido de juros 
de mora nos termos acima expostos, assim se cumprindo com o DIREITO e a JUSTIÇA!

2 – Contra -alegou a recorrida, concluindo nos seguintes termos:
1  - O exequente recorre da sentença do tribunal tributário de Lisboa de 10/02/2010 proferido nos 

autos de execução de julgado n.º 1581/08.6BELRS, não se conformando com a mesma porquanto em 
seu entender assentou em errónea interpretação e aplicação das normas jurídicas ao caso.

2 – São essencialmente duas as questões suscitadas no Recurso que identificou do seguinte modo:
«i) da não inclusão dos juros indemnizatórios no cálculo dos juros de mora, ii) Da aplicação da 

taxa de juro de mora de 1% ao mês prevista no artigo 44.º da LGT.»
3 – A Entidade Recorrida não concorda com os fundamentos do presente Recurso Jurisdicional 

e considera que a sentença ora recorrida se encontra bem fundamentada na jurisprudência recente e 
maioritária.

4 – A sentença recorrida não padece de vício ou ilegalidade na parte recorrida e fez uma correcta 
interpretação das disposições legais aplicáveis, motivo pelo qual deve ser mantida.

5 – O Recorrente não tem razão nos argumentos que defende quando diz em suma que, assim 
como os juros de mora incidem sobre os juros compensatórios, também podem incidir sobre os juros 
indemnizatórios, já que ambos – compensatórios e indemnizatórios – partilham da mesma natureza 
devendo -lhes ser aplicado idêntico tratamento.

6 – Tal não pode suceder porque, os juros compensatórios são liquidados conjuntamente com a 
dívida de imposto por imposição legal (artigo 35.º n.º 8 da LGT), e nessa medida integram a própria 
dívida de imposto, e entram na base de cálculo dos juros de mora.

7 – Contrariamente, ao que sucede com os juros compensatórios, no caso dos juros indemniza-
tórios, existe uma autonomia entre o crédito relativo à restituição do tributo indevidamente pago e 
os juros indemnizatórios, não fazendo estes últimos, parte da base de cálculo ou incidência dos juros 
de mora a favor do sujeito passivo que venham a ser devidos ao abrigo do artigo 102.º n.º 2 da LGT.

8 – A sentença recorrida não padece daquilo a que o Recorrente chama de “incoerência”, pois 
como ficou explicado, a decisão encontra -se sustentada pela própria lei.

9 – A razão para não ser possível reconhecer o direito a juros moratórios sobre o montante de 
juros indemnizatórios não se deve somente à impossibilidade de cumulação de juros sobre o mesmo 
período de tempo, mas porque o facto gerador dos juros moratórios e indemnizatórios é o mesmo, ou 
seja o montante de imposto.
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10 – O Recorrente olvida a proibição legal de anatocismo, donde “está totalmente vedada pela 
lei a possibilidade de os juros indemnizatórios serem fonte de novos juros – artigo 560.º do Código 
Civil (Ac. STA de 07/03/2007, proc. n.º 1220/06).

11 – No que respeita à taxa de juros de mora, também a douta sentença decidiu e bem, pela 
improcedência do pedido da exequente na parte que se refere ao pedido de os juros de mora serem 
calculados à taxa de 1% ao mês.

12 – Leia -se o excerto que, com a devida vénia, transcrevemos do Ac. do STA n.º 447/0 de 
17/06/2009: «Ora, bem se vê que esta taxa de juro aplicável nas dívidas ao Estado, dada a sua na-
tureza especial, só se aplica aos juros de mora a favor da Fazenda pública, que não do contribuinte, 
em virtude da predita violação da obrigação principal do dever de fundamental de pagar impostos.

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

13 – Podemos concluir, de tudo o supra exposto, que a sentença recorrida se encontra bem 
fundamentada, não violando nenhum preceito legal ou princípio constitucional, seguindo aliás a tese 
maioritariamente defendida pela jurisprudência.

Nestes termos e nos mais de direito que V.ªs Ex.ªs doutamente suprirão, deve ser negado provimento 
ao presente recurso jurisdicional, mantendo a Sentença recorrida com todas as legais consequências.

3 – Tendo vista dos autos, o Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal veio dizer (fls. 175) 
que: «(…) a) a eventual intervenção do Ministério Público pressupõe prévia notificação (artigo 146º 
n.º 1 CPTA); b) no caso concreto o Ministério Público não emite pronúncia sobre o mérito do recurso 
jurisdicional, considerando que não estão em causa direitos fundamentais dos cidadãos, interesses 
públicos especialmente relevantes ou algum dos bens e valores referidos no art. 9º n.º 2 CPTA (art. 
146º n.º 1 in fine CPTA)».

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questões a decidir
São as de saber se a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento ao decidir que na base 

de cálculo dos juros de mora devidos pela Administração ao contribuinte não são de incluir os juros 
indemnizatórios por ela devidos (conclusões 1 a 12 das alegações de recurso) e ao decidir que a taxa 
de juros de mora aplicável é a taxa de juro legal – 4% ao ano – e não a dos juros de mora devidos pelo 
contribuinte à Administração fiscal (conclusões 13 a 19 das alegações).

5 – Matéria de facto
Na sentença do objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
1. Ao exequente, então designado B…………, S.A., foram efectuadas as seguintes liquidações 

oficiosas:
a. IRC/97, Liquidação n.º 8310004395, de 24/03/2000, no montante de 354.354.387$00, com data 

limite de pagamento em 17/05/2000 e pagamento efectuado em 17/05/2000;
b. IRC/98, Liquidação n.º 8310002984, de 24/02/2000, no montante de 471.884.862$00, com data 

limite de pagamento em 24/04/2000 e pagamento efectuado em 20/04/2000 (informação de fls. 205 do 
apenso instrutor e certidão de fls. 14 dos autos).

2. Foi apresentada reclamação graciosa, de cujo indeferimento presumido foi deduzida impug-
nação judicial em 20/04/2001 (informação de fls. 205 e carimbo de entrada aposto na petição inicial, 
a fls. 2, ambas do apenso);

3. Por sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, de 27/09/2007, a fls. 384 do 
apenso, foi julgada procedente a impugnação e anuladas as liquidações adicionais de imposto e juros 
compensatórios, na parte e montantes impugnados bem como determinado o pagamento de juros in-
demnizatórios a favor do impugnante;

4. A sentença transitou em julgado em 25/03/2008 (fls. 411 e ss. do apenso);
5. A exequente dirigiu à Administração fiscal pedido de execução espontânea da sentença e juros 

indemnizatórios em 11/03/2008 (fls. 50 e oficio do Serviço de Finanças de Lisboa – 3, de 15/04/2008, 
agrafado à contracapa do apenso instrutor);

6. A presente petição de execução deu entrada no tribunal em 29/09/2008, conforme carimbo 
aposto a fls. 2 e foi remetida via postal em 26/09/2008 (fls. 56);

7. Em execução da decisão anulatória do TAF, a Administração Fiscal reembolsou ao exequente 
o montante da liquidação e juros compensatórios de 1997, na importância de €66.004,15 através de 
cheque n.º 1140732017, emitido em 25/09/2008 e de que foi dado conhecimento ao exequente por carta 
registada de 02/10/2008 (“print” automático fls. 81);

8. Foi também reembolsada ao exequente a importância de €322.392,41 em resultado da anulação 
da liquidação de IRC e juros compensatórios de 1998, através de cheque n.º 2940731627, emitido em 
23/09/2008 e de que lhe foi dado conhecimento por carta registada de 29/09/2008 (“print” automático 
fls. 82);
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9. Foi paga, por meio de cheque emitido em 03/02/2009, a importância de € 27.931,51 correspon-
dente aos juros indemnizatórios do exercício de 1997, calculados sobre aquela importância de €66.004,15 
e à taxa de 7% para o período de 18/05/2000 a 30/04/2003 e de 4% para o período subsequente até 
25/09/2008 ((“prints” de fls. 85 e 86);

10. Foram calculados em 138.028,11 os juros indemnizatórios do exercício de 1998, ainda não 
pagos (“print” automático fls. 84).

6 – Apreciando.
6.1 Da não inclusão dos juros indemnizatórios na base de cálculo dos juros de mora devidos e da 

taxa de juros de mora aplicável
A sentença recorrida, a fls. 104 a 116 dos autos, julgou parcialmente extinta a instância por inu-

tilidade superveniente da lide quanto aos pedidos de reembolso do imposto e juros compensatórios 
relativos a 1997 e 1998, bem como dos juros indemnizatórios relativos ao exercício de 1997; julgou 
a execução procedente quanto aos juros indemnizatórios relativos ao exercício de 1998 e quanto ao 
pedido de juros de mora calculados sobre o imposto e juros compensatórios, ordenando à demandada 
o respectivo pagamento; e julgou a execução improcedente quanto ao pedido de juros de mora sobre 
os juros indemnizatórios e cálculo daqueles à taxa de 1% ao mês (cfr. sentença recorrida, a fls. 115/116 
dos autos).

Não se conformando com a improcedência dos pedidos de integração do montante dos juros in-
demnizatórios na base de cálculo dos juros de mora e bem assim quanto à taxa de juro de mora julgada 
aplicável (4% ao ano), vem a recorrente invocar erro de julgamento da sentença recorrida, concluindo 
nos termos supra reproduzidos.

Mas sem razão.
Como bem se consignou na sentença recorrida, as questões controvertidas nos presentes autos de 

recurso têm recebido na jurisprudência deste Supremo Tribunal resposta desfavorável às pretensões da 
recorrente, que tem entendido de forma dominante que os juros indemnizatórios não integram a base 
de cálculo dos juros de mora devidos pela Administração fiscal ao contribuinte e que a taxa de juros 
de mora aplicável é a taxa de juro legal, e não a taxa de juro de mora aplicável às dívidas do Estado e 
outras entidades públicas.

A sentença recorrida citou jurisprudência do Pleno e da Secção na qual tal entendimento é su-
fragado, tendo inclusive transcrito o que a propósito se consignou no Acórdão de 2/07/2008 (sentença 
recorrida, a fls. 110 115 dos autos).

E se, no que à questão da não incidência de juros de mora sobre juros indemnizatórios tal juris-
prudência embora dominante, não era unânime, de então para cá foi sendo reforçado o entendimento 
maioritário nesse sentido, sendo que, dos juízes actualmente em funções na Secção, é precisamente 
a Relatora a única a manifestar reservas a tal entendimento (cfr. as declarações de voto apostas no 
Acórdão do Pleno da Secção de 17 de Junho de 2009, rec. n.º 447/07 e no acórdão da Secção de 6 de 
Fevereiro de 2013, rec. n.º 1114/12).

A não incidência de juros de mora sobre juros compensatórios constitui, pois, jurisprudência con-
solidada da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo – inclusivamente 
adoptada pelo Pleno da Secção – o que leva a que, não obstante as reservas já referidas e que ficaram 
consignadas no lugar próprio, se entenda dar prevalência ao dever de contribuir para uma interpretação 
e aplicação uniformes do direito (artigo 8.º n.º 3 do Código Civil), razão pela qual no presente recurso 
não se divergirá do entendimento largamente maioritário que vem sendo assumido por este Supremo 
Tribunal quanto à questão, assim se decidindo  - pelos fundamentos constantes do Acórdão deste Su-
premo Tribunal de 2 de Março de 2011, rec. n.º 880/10, para cuja fundamentação se remete –, que os 
juros indemnizatórios não integram a base de cálculo dos juros de mora devidos ao contribuinte, nesta 
parte negando provimento ao recurso e confirmando a sentença recorrida.

E igualmente merece confirmação a sentença recorrida no que se refere à decisão de improcedência 
do pedido quanto à taxa de juros de mora peticionada, inaplicável aos casos em que os juros de mora 
são devidos ao contribuinte, antes, como decidido, se lhes aplica a taxa de juro legal.

De facto, constitui jurisprudência unânime deste Supremo Tribunal – na qual nos revemos – que a 
taxa de juro prevista no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 73/99, de 16 de Março apenas é aplicável, 
conforme decorre expressa e inequivocamente do n.º 1 do artigo 1.º do mesmo diploma, às dívidas ao 
Estado e a outras pessoas colectivas públicas que não tenham forma, natureza ou denominação de 
empresa pública, (…), provenientes de: a) Contribuições, impostos, taxas e outros rendimentos quando 
pagos depois do prazo de pagamento voluntário; b) Alcance, desvios de dinheiros ou outros valores; 
c) Quantias autorizadas e despendidas fora das disposições legais; d) Custas contadas em processos 
de qualquer natureza, incluindo os de qualquer tribunais ou de serviços da Administração Pública, 
quando não pagas nos prazos estabelecidos para o seu pagamento, não se subsumindo o caso dos autos 
a qualquer destas situações, nem pela natureza da entidade devedora dos juros, nem pela da quantia 
sobre a qual devem estes ser calculados.
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É certo que, como alegado, da inaplicabilidade da taxa de juro prevista no artigo 3.º n.º 1 do 
Decreto -Lei n.º 73/99, de 16 de Março aos juros de mora devidos pelo Estado aos particulares e a apli-
cabilidade nestes casos da taxa de juro supletiva prevista para as obrigações civis, substancialmente 
mais baixa, resulta uma diversidade de tratamento das situações em que o Estado é credor e aquela em 
que é devedor de juros de mora, favorecendo -o sensivelmente nas situações em que é credor de juros 
desta natureza.

Esta diversidade de tratamento não é, porém, injustificada, antes encontra fundamento material 
bastante, razão pela qual não se afigura violadora do princípio da igualdade, no interesse público que 
está subjacente à cobrança dos créditos do Estado e outros entes públicos, que justifica que se preveja 
um regime especialmente oneroso em matéria de sanções pela mora, sendo este regime mais favorável 
de algum modo contrabalançado pelo facto de os juros de mora a favor da Fazenda Nacional terem 
como limite, salvo no caso de pagamento em prestações, o período de três anos (artigo 44.º, n.º 2 da 
LGT), enquanto para os juros de mora a favor do contribuinte não vigora esse limite, tendo ele direito 
à totalidade da indemnização por mora (cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Sobre a Responsabilidade 
Civil da Administração Tributária por Actos Ilegais, Lisboa, Áreas Editora, 2010, pp. 108/109).

Pelo exposto, há -de concluir -se que o recurso não merece provimento, sendo de confirmar a 
sentença recorrida.

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

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

Lisboa, 30 de Outubro de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pedro Delgado — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 30 de Outubro de 2013.

Assunto:

Coligação de oponentes. Requisitos. Consequências da ilegal coligação.

Sumário:

 I — O Juiz deve conhecer de todas as questões que as partes submeteram à sua apre-
ciação, exceptuadas aquelas cujo conhecimento ficou prejudicado pela solução 
dada a outras, mas não está obrigado a pronunciar -se sobre todos os argumentos 
que elas avançaram na defesa das suas teses.

 II — Nos termos do disposto no artigo 30.º do CPC, subsidiariamente aplicável em 
processo tributário «ex vi» artigo 2.º, alínea e) do CPPT, é permitida a coligação 
de oponentes quando seja a mesma e única a causa de pedir, quando os pedidos 
estejam entre si numa relação de prejudicialidade ou de dependência, ou quando 
a procedência dos pedidos principais dependa essencialmente da apreciação dos 
mesmos factos ou da interpretação e aplicação das mesmas regras de direito.

 III — Não ocorre a existência da mesma e única causa de pedir quando ambos os opo-
nentes invocam a inexistência de culpa na insuficiência do património da executada 
originária, mas um deles invoca ainda a ausência de gerência de facto no período 
a que se reportam as dívidas.

 IV — Neste contexto essa coligação de oponentes viola o disposto no artigo 30.º do 
CPC, pelo que ocorre excepção dilatória, nos termos da alínea f) do artigo 494.º 
do CPC, devendo o juiz abster -se de conhecer do pedido e absolver a Fazenda 
Pública da instância (al. e) do n.º 1 do artigo 288.º do CPC).

Processo n.º 979/12 -30.
Recorrentes: A…….. e Outra.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A…….. e B………, melhor identificados nos autos, vêm recorrer para este Supremo Tribunal 
da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga de 08 de Maio de 2012, que julgou por veri-
ficada a excepção dilatória de coligação ilegal de autores, absolvendo a Fazenda Publica da instância.

Terminam as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«a) — Os Oponentes pronunciaram -se fundamentadamente sobre a excepção da ilegalidade de 

coligação, concluindo pela sua improcedência, através de requerimento apresentado em 16/04/2012.
b)— Não tendo o Tribunal a quo se pronunciado sobre os argumentos invocados pelos Oponen-

tes, deve a douta sentença ser declarada nula, nos termos do artigo 668º, n.º 1, alínea d) do Código 
de Processo Civil.

c) — A coligação pressupõe a existência de uma pluralidade de pedidos, diferentes entre si.
d) — No presente caso existe apenas um pedido, comum a ambos os Oponentes.
e) — A Fazenda Pública profere um único despacho de reversão para ambos os Oponentes e 

estes, em conjunto, pedem a sua revogação.
f) — A questão da coligação não se coloca, não se exigindo que estejam preenchidos os requisitos 

do artigo 30º do Código de Processo Civil.
g) — A questão deve ser tratada à luz do litisconsórcio e não da coligação.
h) — De acordo com o artigo 27º, n.º 1 do Código de Processo Civil, não existe qualquer impe-

dimento a que ambos os Oponentes deduzam conjuntamente a oposição à execução.
i) — Se a Fazenda Nacional pode instaurar uma só execução contra ambos os Oponentes, estes 

também podem deduzir uma só oposição a essa mesma execução.
j) — No caso concreto, devem aplicar -se as normas do Código de Processo Civil relativas ao 

processo executivo.
k) — A Fazenda Nacional observou as regras do litisconsórcio, considerando que a relação ma-

terial controvertida dizia respeito a ambos os Oponentes e proferiu um único despacho de reversão.
l) — De acordo com as regras do processo civil, a apreciação dos pressupostos do litisconsórcio 

ou da coligação faz -se relativamente à instauração da execução e não à dedução de oposição.
m) — A douta decisão do Tribunal a quo viola o disposto nos artigos 3º -A, 27º, n.º 1, 30º, n.º 1 

e 813 e seguintes do Código de Processo Civil, todos aplicáveis por força do artigo 2º, alínea e) do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário.»

2 – A Fazenda Publica não apresentou contra alegações.
3 – O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu o douto parecer a fls. 113/115, no sentido de que o 

presente recurso merece provimento, sustentando que os oponentes devem ser convidados a apresen-
tarem, querendo, oposições em separado.

4 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
5. Face às conclusões das alegações a fls. 95/97 dos autos que, como é sabido delimitam o objecto 

e o âmbito do recurso nos termos estatuídos nos artº 684/3 e 685º -A n.º 1 do CPC, são duas as questões 
que os recorrentes vêm submeter à apreciação deste Tribunal:

a) saber se a decisão do tribunal a quo deve ser declarada nula por omissão de pronuncia, nos 
termos do artº 668º nº1 alínea d) do Código de Processo Civil, nomeadamente por omissão do dever 
do juiz em resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação;

b) saber se a sentença recorrida padece de erro de julgamento por entender não estarem verificados 
os requisitos legais de coligação dos oponentes

5.1 Da invocada nulidade da decisão recorrida por omissão de pronúncia.
Nos termos dos arts. 660º n.º 2 e 668º n.º 1 alínea d) do Código de Processo Civil, só ocorre 

omissão de pronúncia susceptível de demandar a nulidade de sentença ou acórdão, quando o Tribunal 
deixe de se pronunciar sobre questão submetida pelas partes à sua apreciação e decisão e que se não 
mostre prejudicada pelo conhecimento e decisão porventura dado a outras.

Como este Supremo Tribunal Administrativo vem afirmando haverá omissão de pronúncia sempre 
que o tribunal, pura e simplesmente, não tome posição sobre qualquer questão que devesse conhecer, 
inclusivamente, não decidindo explicitamente que não pode dela tomar conhecimento – cf. neste sentido 
Acórdãos de 09.04.2008, recurso 756/07, e de 23.04.2008, recurso 964/06, in www.dgsi.pt.

Contudo, e como também é jurisprudência corrente e pacífica, essa obrigação não significa que o 
juiz tenha de conhecer todos os argumentos ou considerações que a parte tenha produzido. Uma coisa 
são as questões submetidas ao tribunal e outra são os argumentos que se usam na sua defesa.

Sendo que só têm dignidade de questões as pretensões processuais formuladas pelas partes ao 
tribunal e não os argumentos por elas usadas em defesa das mesmas, não estando o tribunal vinculado 
a apreciar todos os argumentos utilizados pelas partes.

No caso vertente os recorrentes imputam à sentença omissão de pronúncia sobre a argumentação 
apresentada em requerimento de 16/04/2012, requerimento esse em que se pronunciaram sobre a ex-
cepção da ilegalidade de coligação, concluindo pela sua improcedência (conclusões a) e b)).
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Sendo que, como bem nota o Exmº Procurador -Geral Adjunto, a questão de direito a dirimir consiste 
em saber se os oponentes podiam, em conjunto, coligados, deduzir oposição ao PEF instaurado pela 
Administração Tributária, tendo em vista a cobrança de dívidas relativas ao IVA 2003, 2004 e 2005, 
pelas quais, pelo menos em abstracto, são subsidiária e solidariamente responsáveis.

Ora, como se constata de fls. 67 e segs., o tribunal apreciou tal questão para concluir, em decisão 
fundamentada, que não se verificavam os requisitos legais de que depende a admissibilidade de coli-
gação de oponentes.

Resulta, pois, evidente da sentença recorrida que esta se pronunciou, expressamente, sobre a 
questão da coligação dos recorrentes, tendo fundamentado de direito a recusa de tal coligação.

Não se verifica assim a invocada omissão de pronúncia, pelo que improcede nesta parte o recurso.
5.2 Da ilegalidade da coligação de oponentes
A sentença recorrida julgou por verificada “…a excepção dilatória de coligação ilegal de Oponen-

tes, por não se encontrarem verificados os requisitos que autorizam a coligação – alínea f) do artº 494º 
do CPC.”, absolvendo consequentemente a Fazenda Publica da instância.

Ponderou o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que «na situação em apreço, não existe 
unicidade da causa de pedir no que concerne às Oposições de ambos os executados, posto que, pese 
embora existam causas de pedir comuns, a pretensão da Oponente mulher é, ao contrário do que sucede 
com o Oponente marido, suportada também no facto de não ter exercido a gerência da sociedade no 
período em que se constituíram as dívidas exequendas».

E que, por outro lado, é também «saliente a autonomia entre os pedidos formulados por ambos 
os Oponentes, uma vez que nada obsta a que, por exemplo, seja julgado improcedente o pedido formu-
lado pela oponente com base no não exercício da gerência de facto e procedente o pedido formulado 
pelo oponente com fundamento no facto de não ter sido por culpa sua que o património da executada 
originária se tornou insuficiente para pagar as dívidas tributárias ou vice -versa»

Para concluir ainda que «os factos materiais em que se fundam os pedidos formulados pelos 
Oponentes, são efectivamente diferentes, convocando também a interpretação e aplicação de diferentes 
regras de direito para apreciação dos pedidos formulados» pelo que a coligação não se mostra possível 
quer á luz do n.º 1 quer à luz do n.º 2 do artº 30º do Código de Processo Civil (cf. fls. 67 e 68).

Contra o assim decidido insurgem -se os ora recorrentes alegando em síntese que a coligação 
pressupõe a existência de uma pluralidade de pedidos, diferentes entre si, sendo certo que, no caso dos 
autos, existe apenas um pedido, comum a ambos os oponentes, a Fazenda Pública proferiu um único 
despacho de reversão para ambos os oponentes e estes, em conjunto, pedem a sua revogação.

Deste modo sustentam que a questão da coligação não se coloca, não se exigindo que estejam 
preenchidos os requisitos do artigo 30º do Código de Processo Civil, devendo a questão deve ser tra-
tada à luz do litisconsórcio e não da coligação, não existindo qualquer impedimento a que ambos os 
oponentes deduzam conjuntamente a oposição à execução ao abrigo do n.º 1 do artº 27º do CPC.

A questão a decidir é, pois, a de saber se a sentença recorrida padece de erro de julgamento por 
entender não estarem verificados os requisitos legais de coligação dos oponentes.

Vejamos.
No que concerne ao regime de coligação de oponentes, inexistindo norma legal que o preveja no 

Código de Procedimento e Processo Tributário aplicar -se -á, subsidiariamente, por força do disposto 
no 2.º, alínea c), do Código de Procedimento e Processo Tributário, o regime previsto nos artºs 30º e 
segs. do Código de Processo Civil (redacção então em vigor) (1)

Dispõem os nºs. 1 e 2 daquele normativo o seguinte:
«1. É permitida a coligação de autores contra um ou vários réus e é permitido a um autor de-

mandar conjuntamente vários réus, por pedidos diferentes, quando a causa de pedir seja a mesma e 
única ou quando os pedidos estejam entre si numa relação de prejudicialidade ou de dependência. 
2. É igualmente lícita a coligação quando, sendo embora diferente a causa de pedir, a procedência 
dos pedidos principais dependa essencialmente da apreciação dos mesmos factos ou da interpreta-
ção e aplicação das mesmas regras de direito ou de cláusulas de contratos perfeitamente análogas».
 É, pois, permitido a vários autores coligarem -se contra um mesmo réu, quando a causa de pedir seja 
a mesma e única ou quando, sendo diferente a causa de pedir, a procedência dos pedidos principais 
dependa essencialmente da apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação das mesmas 
regras de direito.

Como ficou dito no Acórdão desta Secção de 17.10.2012, recurso 702/12, “…o n.º 1 do artº. 30.º 
do CPC, para permitir a coligação de autores com fundamento na mesma causa pedir não se basta com 
a exigência dessa identidade, exigindo ainda que a causa de pedir seja única (se bem interpretamos a 
norma, não no sentido de uma só, mas no de que não existam outras causas de pedir que não sejam 
comuns a todos os autores).

E bem se entende essa exigência: na verdade, não faria sentido permitir a coligação de autores 
que, a par da mesma causa de pedir, invocassem, cada um deles, causas de pedir próprias, sob pena de 
as razões de economia processual justificativas da coligação saírem postergadas. É o que se passa no 
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caso sub judice, em que, a par de uma causa de pedir comum a ambos os Oponentes, existem causas 
de pedir próprias de cada um. “

No caso vertente forçoso é concluir que a coligação dos oponentes não se enquadra no disposto 
no artº 30º, nºs 1 ou 2 do CPC, já que não foi invocada uma “mesma e única” causa de pedir por ambos 
os oponentes. Na verdade, ambos invocaram a inexistência de culpa na insuficiência do património da 
executada originária (v. factos 20º a 30º e 47º e 48º da petição de oposição), mas a oponente invocou 
outra causa de pedir nos artºs 31º a 46º  - a ausência de gerência de facto no período a que se reportam 
as dívidas.

Portanto não estamos perante a mesma e única causa de pedir e, por outro lado, os pedidos for-
mulados pelos recorrentes não estão entre si numa relação de prejudicialidade, pois que podem ser 
apreciados autonomamente, sendo que um poderá ser julgado procedente e outro improcedente.

Não merece, pois, censura a decisão recorrida já que a coligação ilegal de oponentes constitui 
excepção dilatória, nos termos do artº. 494.º, alínea f) (2), do CPC, devendo o juiz abster -se de co-
nhecer do pedido e absolver o réu da instância (alínea e) do n.º 1 do artigo 288 (3).º do CPC) - neste 
sentido, para além do acórdão acima citado, v. ainda os Acórdãos de 14.02.2013, recurso 1067/12 
e de 31.10.2012 -Processo n.º 0640/12.

5.3. Numa outra linha de argumentação os recorrentes atacam ainda a decisão sindicada invocando 
violação dos artºs 3º -A, 27º, nº1 e 813º do CPC.

E isto, em síntese, porque entendem que a questão deve ser tratada à luz do litisconsórcio e não 
da coligação.

Alegam para o efeito que o artigo 27º, n.º 1 do Código de Processo Civil, não oferece qualquer 
impedimento a que ambos os oponentes deduzam conjuntamente a oposição à execução, até porque se 
a Fazenda Nacional pode instaurar uma só execução contra ambos os oponentes, estes também podem 
deduzir uma só oposição a essa mesma execução.

Entendemos, porém, que carecem de razão.
Vejamos.
A questão, nestes termos suscitada é, até nos pressupostos de facto, em tudo idêntica à que foi 

apreciada e decidida neste Supremo Tribunal Administrativo no já citado Acórdão 1067/12, proferido 
em recurso interposto pelos mesmos recorrentes, em que o presente relator interveio como adjunto, 
pelo que se acompanhará a argumentação jurídica aí aduzida por economia de meios e tendo em vista 
uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC).

Como se escreveu naquele aresto, “relativamente à violação do artº 3º -A do CPC, os recorrentes 
apenas invocam que podendo a FP instaurar um único processo de execução contra eles, sai violado o 
princípio da igualdade das partes consagrado naquela norma, não poderem eles deduzir também apenas 
um processo em conjunto.

O citado artigo diz o seguinte:
“O tribunal deve assegurar, ao longo de todo o processo, um estatuto de igualdade substancial 

das partes, designadamente no exercício de faculdades, no uso de meios de defesa e na aplicação de 
cominações ou de sanções processuais”.

Com esta norma pretende -se consagrar no processo o princípio da igualdade das partes assegurando 
a ambas, nomeadamente, meios de defesa e sanções processuais idênticas.

Ora, ao julgar -se ilegal a coligação dos oponentes não se está a discriminar os oponentes em re-
lação à outra parte na execução  - a Fazenda Pública. Estão -se apenas a cumprir as normas processuais 
estabelecidas na lei, no caso concreto no artº 30º do CPC, ex vi artº 2º, alínea e) do CPPT.

Não se mostra, assim, violado aquele dispositivo.
(….) Relativamente à violação do artº citado artº 27º entendem os recorrentes que respeitando a 

relação material controvertida a ambos, poderiam ambos opor -se em conjunto à execução fiscal.
Diz o citado artº 27º:
“1. Se a relação material controvertida respeitar a várias pessoas, a acção respectiva pode ser 

proposta por todos ou contra todos os interessados; mas, se a lei ou o negócio for omisso, a acção pode 
também ser proposta por um só ou contra um só dos interessados, devendo o tribunal, nesse caso, 
conhecer apenas da respectiva quota -parte do interesse ou da responsabilidade, ainda que o pedido 
abranja a totalidade

Ora, o litisconsórcio não deixa de ser uma coligação de réus ou de autores (legalmente obrigatória 
no caso de a lei o impor e voluntária quando depender da vontade das partes), obedecendo a determinados 
requisitos, um dos quais é que o pedido seja único, ou existindo vários pedidos, estes sejam essencial-
mente idênticos no seu conteúdo e fundamento. (Ac. RL, de 20.01.1983: CJ, 1983, 1.º -108)”.

Nos presentes autos está em causa a responsabilidade subsidiária dos oponentes relativamente à 
dívida tributária, existindo responsabilidade solidária entre si (artº 24º, n.º 1 da LGT) e podendo cada 
um deles invocar  - como invocaram  - distintas causa de pedir, o que fizeram na oposição. Cada um dos 
recorrentes formulou o pedido de extinção da execução com base em diferentes fundamentos  - causas 
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de pedir  - (embora um deles fosse comum). Portanto, não se pode concluir que exista um pedido único, 
nem vários pedidos com o mesmo fundamento, pelo que não seria possível o litisconsórcio voluntário.

É irrelevante para o caso que o órgão da execução fiscal emita um único despacho de reversão, 
uma vez que a responsabilidade subsidiária é também solidária entre esses responsáveis. E, existindo 
vários responsáveis subsidiários a administração tributária pode exigir de qualquer deles a totalidade 
da dívida. E não sendo esta paga por um deles a execução pode prosseguir contra o outro ou outros.

(….) Relativamente à violação dos artºs 813º e segs. do CPC, os recorrentes não esclarecem nas 
suas alegações como é que eles se mostram violados, pelo que este Tribunal não pode debruçar -se 
sobre tal questão.

No entanto, sempre se dirá que não parecem resultar dessas normas quaisquer argumentos a favor 
da tese dos oponentes, já que dos artºs 813º a 820º, não resulta que na execução não seja aplicável o 
disposto no artº 30º.» (fim de citação)

Acresce dizer, por último, que não sendo questionada pelos recorrentes a eventual aplicação do 
disposto no art. 31º -A do CPC (suprimento da ilegal coligação de oponentes), também não há agora 
que apreciar tal questão, já que, como é sabido, o tribunal não pode tomar conhecimento de questões 
não suscitadas pelas partes, salvo se forem de conhecimento oficioso (artº 608º, n.º 2 do Código de 
Processo Civil(4))

Improcedem, pois, todos os fundamentos do recurso.
7. Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando o julgado recorrido.
Custas pelos recorrentes.

Lisboa, 30 de Outubro de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão 
Lopes. (votei vencido pois concederia provimento ao recurso no entendimento, já por mim expresso 
no recurso n.º 01067/12 no qual foi proferido acórdão do STA em 14/02/2013, de que, pelo menos, 
nos casos em que o fundamento de oposição mais abrangente é a ilegitimidade (como sucede no caso 
dos autos) existe toda a conveniência na coligação de oponentes, possibilidade que a lei, numa leitura 
menos formal, não arreda.)

(1) Cf. neste sentido Código de Procedimento e Processo Tributário anotado, 6ª edição, Áreas Editora, vol. III, pag.542
(2) artº 577º, al.f) na actual redacção.
(3) artº 278º, n.º 1, al.e) na actual redacção
(4) 660º, n.º 2 na anterior redacção. 

 Acórdão de 30 de Outubro de 2013.

Assunto:

Aldeamento turístico. D.L. 423/83. Isenções de IMT e selo.

Sumário:

De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Janeiro de 2013 em julgamento ampliado, 
nos termos do disposto no artigo 148.º do CPTA, no processo n.º 968/12, e que 
deu origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, a aquisição 
de unidades de alojamento num empreendimento turístico, ainda que integradas 
no empreendimento em causa e, por isso, afectas à exploração turística, não pode 
beneficiar das isenções consagradas no artigo 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83 
de 05/12.

Processo n.º 1042/13 -30.
Recorrente: A………. e B……….
Recorrido: Fazenda Publica.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
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Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1  - RELATÓRIO
A………., com o número de identificação fiscal ………. e B………., com o número de identi-

ficação fiscal ………., ambos com domicilio em ……, ……., em Dublin – Irlanda, impugnaram as 
liquidações adicionais de Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis e de Imposto 
de Selo, pedindo as suas anulações.

Por sentença de 1 de Março de 2013, o TAF de Loulé, julgou improcedente a impugnação judi-
cial. Reagiram os ora recorrentes, interpondo o presente recurso, cujas alegações integram as seguintes 
conclusões:

1ª - Tratando -se da primeira aquisição de uma fracção integrante de um empreendimento turístico, 
feita com a opção deliberada de afectar o bem à exploração turística (como resulta claramente de o con-
trato de cedência de exploração ter sido assinado ainda antes da escritura pública de compra e venda), 
e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a essa aquisição os benefícios 
fiscais previstos no artigo 20º do DL 423/83 — isenção de IMT e redução de 4/5 de Imposto do Selo.

2ª - A posição do Douto Tribunal na sentença ora recorrida, parece, com a devida vénia, resultar 
da desconsideração da nova realidade jurídica constituída pelo aldeamento turístico, em que se veri-
fica, ao contrário de anteriores situações de aplicação destes benefícios, e para além do promotor, uma 
pluralidade de proprietários que adquiriram as suas fracções antes da entrada em funcionamento do 
empreendimento e em que todos exercem, através das unidades de alojamento de que são proprietários, 
uma actividade turística.

3ª - O conceito de instalação, em torno do qual gira toda a questão em apreciação, deve, desta 
forma, ser interpretado de forma dinâmica, e, muito em particular, com consideração dessas novas 
realidades jurídico económicas.

Nestes termos e nos demais de Direito e com o sempre mui Douto Suprimento deste Venerando 
Tribunal, deve ser dado provimento ao presente Recurso, anulando -se a Douta Sentença recorrida, 
por ilegal, com as demais consequências legais, nomeadamente a anulação da liquidação de IMT, IS 
e juros compensatórios.

Não houve contra–alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
FUNDAMENTAÇÃO
Questão decidenda: interpretação do inciso com destino à instalação de empreendimentos quali-

ficados de utilidade turística integrante da previsão da norma constante do art.20º nº1 DL n.º 423/83,5 
dezembro, enquanto pressuposto da isenção de IMT e da redução do Imposto de Selo para um quinto, 
na aquisição de prédios ou de fracções autónomas

1. A norma controvertida deve ser interpretada com um duplo sentido propugnado segundo o qual:
 -a aquisição dos prédios ou fracções autónomas deve ser prévia à instalação do empreendimento 

de utilidade turística
 -a instalação do empreendimento turístico precede necessariamente o seu início de funcionamento
Argumentário:
1º O elemento teleológico da concessão do beneficio fiscal, consistente na promoção do investimento 

dirigido à criação de empreendimentos turísticos novos, à remodelação beneficiação, reequipamento ou 
aumento substancial da capacidade dos empreendimentos existentes; e não na promoção da aquisição 
de fracções integradas em empreendimentos já instalados (art.7º DL nº423/83,5 dezembro);

2º O DL n.º 167/97,4 julho considerava instalação de empreendimentos urbanísticos o licenciamento da 
construção e ou da utilização de edifícios destinados ao funcionamento daqueles empreendimentos (art. 9º);

3º O DL n.º 55/2002,11 março fez recuar a data da instalação ao (início do) processo de licen-
ciamento ou de autorização para a realização de operações urbanísticas relativas à construção e ou 
utilização de edifícios ou fracções destinadas ao funcionamento daqueles empreendimentos (nova 
redacção conferida ao art.9º DL n.º 167/97,4 julho);

4º O DL n.º 39/2008,7 março (novo regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos 
empreendimentos turísticos) revogou os diplomas indicados na alínea precedente sem estabelecer um 
conceito normativo de instalação de empreendimento turístico; 5º O elemento histórico e o elemento 
sistemático do diploma apontam inequivocamente no sentido da distinção em progressão cronológica 
das fases de instalação e de funcionamento e exploração

2. A questão decidenda foi apreciada no recente acórdão STA -SCT 23 janeiro 2013 processo 
n.º 968/12 proferido em julgamento ampliado (art. 148º CPTA), com fundamentação que merece o 
sufrágio do Ministério Público e justifica a transcrição do sumário publicado no Diário da República 
n.º 44 – Série I, 4 março 2013:

O conceito de instalação, para efeitos dos benefícios a que se reporta o n.º 1 do art.20º do Decreto-
-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, reporta -se à aquisição de prédios (ou de fracções autónomas) para 
construção de empreendimentos turísticos, depois de devidamente licenciadas as respectivas operações 
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urbanísticas, visando beneficiar as empresas que se dedicam à actividade de promoção/criação dos 
mesmos e não os adquirentes de fracções autónomas em empreendimentos turísticos construídos/ins-
talados em regime de propriedade horizontal, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não 
com a «instalação»

A doutrina do acórdão proferido pela formação ampliada foi, posteriormente, reiterada nos acór-
dãos STA -SCT 23.01.2013 processo n.º 1069/12;30.01.2013 processo n.º 999/12;30.01.2013 processo 
n.º 972/12;30.01.2013 processo n.º 1003/12;30.04.2013 processo n.º 973/12

3. Aplicação da doutrina do acórdão proferido pela formação ampliada ao caso concreto:
A aquisição pelos recorrentes em 6 maio 2011 da fracção autónoma com transmissão sujeita à 

incidência de IMT e de Imposto de Selo foi posterior à instalação do empreendimento turístico onde 
aquela se situava, resultante de:

 - título constitutivo de empreendimento turístico com propriedade horizontal aprovado pelo Ins-
tituto do Turismo, IP em 20 julho 2010 e 24 setembro 2010;

 - titularidade de alvará de utilização para apartamentos turísticos de quatro estrelas emitido pela 
CMVila do Bispo em 19 julho 2010;

 - estatuto de utilidade turística atribuído por despacho do Secretário de Estado do Turismo publi-
cado no Diário da República, 2ª Série 31 dezembro 2010

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1.
Em 19 de Julho de 2010, a Câmara Municipal de Vila do Bispo emitiu o alvará de utilização 

n.º 152/2010, relativo ao “Aldeamento Turístico C……….”, onde consta a utilização “apartamentos 
turísticos de quatro estrelas”.

2.
Nos dias 20 de Julho e 24 de Setembro de 2010, o Instituto do Turismo, IP, aprovou o título cons-

titutivo do empreendimento turístico com propriedade horizontal designado “Aldeamento Turístico 
C……….”

3.
Em 31 de Dezembro de 2010, na 2ª Série do Diário da República, foi publicado o Despacho do 

Secretário de Estado do Turismo n.º 19.364/2010 no qual, além do mais, foi decidido “1 – Atribuir 
utilidade turística a título definitivo ao “Aldeamento Turístico C……….” e “2  - Fixar a validade da 
utilidade turística em sete anos ou seja, até 19 de Julho de 2017”.

4.
No dia 6 de Maio de 2011, A………. e B……….. adquiriram a fracção autónoma designada pelas 

letras CD, destinada a alojamento turístico, que faz parte do Aldeamento Turístico C………..
5.
Os Impugnantes celebraram com D………., SA, na qualidade de entidade exploradora do al-

deamento turístico “C……….”, um acordo designado “Contrato de Arrendamento para Exploração 
Turística” relativo à fracção autónoma identificada em 4.

6.
No dia 11 de Janeiro de 2011, foram apresentadas as declarações Modelo 1 n.º 2011/7836 e 

2011/7854 para liquidação de IMT e respectivo imposto de Selo Verba 1.1., referente à aquisição do 
direito de propriedade plena da fracção autónoma CD

do Aldeamento Turístico C………., na proporção de 50% para cada
Impugnante.
7.
Com base em cada uma destas declarações foram emitidas — actos impugnados — as liquidações 

adicionais de IMT e IS que foram notificadas ao Impugnante respectivo nos seguintes termos: “Fica 
por este meio notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura do aviso 
de recepção, solicitar guias neste Serviço de Finanças para pagamento do valor total de € 17.671,50, 
sendo € 16.087,50 referente a Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT, e 
€ 1.584,00 de Imposto de Selo, devido pelo facto de ter sido indevidamente reconhecida a isenção do 
IMT e 80% do Imposto de Selo, nos termos do artigo 20.º do DL n.º 423/83, de 5 de Dezembro, por 
se verificar que não estão reunidos os pressupostos para aplicação da isenção prevista no referido 
diploma legal (…)”.

3 - DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Loulé, julgou improcedente a impugnação judicial por entender que 

(destacam -se apenas os trechos mais relevantes da decisão com interesse para o presente recurso):
“A………., com o número de identificação fiscal ………. e B………., com o número de identi-

ficação fiscal ………., ambos com domicilio em ……, ……., em Dublin – Irlanda, vêm impugnar as 
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liquidações adicionais de Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis e de Imposto 
de Selo, pedindo as suas anulações.

(...)
II. VALOR DA CAUSA | QUESTÕES DECIDENDAS
(...)
III  - A. PROBATÓRIO
(...)
IV. DIREITO
Nos termos do artigo 124.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, que estabelece 

a “ordem de conhecimento dos vícios na sentença”, o tribunal deve apreciar prioritariamente os que 
conduzam à declaração de inexistência ou nulidade do acto impugnado e, depois, os vícios alegados 
que conduzam à sua anulação, devendo começar por aqueles “cuja procedência determine, segundo o 
prudente critério do julgador, mais estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos”

Ora, a eventual procedência da violação de lei propicia ao interessado tutela mais estável e eficaz, 
uma vez que, em geral, impede a renovação do acto.

Pelo que se conhecerá primeiro da questão de saber se a primeira aquisição de fracção autónoma 
destinada a exploração turística e integrada em empreendimento turístico de propriedade plural a que 
foi atribuído o estatuto de utilidade turística integra, ou não, a fase de instalação desse empreendimento.

ASSIM, QUANTO AO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO 
artigo 20.º DO DECRETO -LEI n.º 423/83, DE 5 DE DEZEMBRO:

Esta questão foi recentemente decidida pela Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo, em julgamento ampliado, nos termos do artigo 148º do CPTA, pelo que, neste 
circunstancialismo, há que aderir à posição maioritariamente sufragada (6 votos a favor, 4 contra) no 
acórdão do STA de 23 de Janeiro de 2013 — processo n.º 969/12 (cfr., ainda, os arestos n.ºs 969/12, 
1001/12 e 1005/12 proferidos na mesma sessão e os n.ºs 971/12, 972/12, 999/12, 1003/12 e 1193/12, 
proferidos na sessão seguinte, em 30 de Janeiro de 2013, todos no mesmo sentido  - que, adiante -se 
desde já, foi o de a primeira aquisição de fracção destinada a exploração turística não integrar já a fase 
de instalação do empreendimento).

Vejamos, pois:
O Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, veio actualizar o instituto da utilidade turística 

que, de acordo com o seu preâmbulo, se havia revelado “um dos instrumentos mais eficazes para o 
desenvolvimento do sector, em particular no que respeita a equipamento hoteleiro e similar, a que foi 
inicialmente dirigido”, mas que, após 30 anos de vigência, não correspondia já às necessidades efec-
tivas do sector do turismo.

Nos termos do seu artigo 1.º, “A utilidade turística consiste na qualificação atribuída aos empre-
endimentos de carácter turístico que satisfaçam os princípios e requisitos definidos no presente diploma 
e suas disposições regulamentares”, sendo atribuída – artigo 2º, n.º1  - “por despacho do membro do 
governo com tutela sobre o sector do turismo”.

Por regra – artigo 3º, n.º 5  -, “A utilidade turística abrange a totalidade dos elementos compo-
nentes ou integrantes dos empreendimentos”, podendo – artigo7.º – ser atribuída a titulo prévio ou 
definitivo, sendo (n.º 2) “a título prévio quando for atribuída antes da entrada em funcionamento dos 
empreendimentos novos e nos casos previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 5.º” e (n.º3) a título 
definitivo “quando for atribuída a empreendimentos já em funcionamento ou resultar da confirmação 
da utilização turística concedida a título prévio”.

Dispõe o
Artigo 20.º do mesmo Decreto -Lei n.º 423/83:
1  - São isentas de sisa e do imposto sobre sucessões e doações, sendo o imposto do selo redu-

zido a um quinto, as aquisições de prédios ou de fracções autónomas com destino à instalação de 
empreendimentos qualificados de utilidade turística, ainda que tal qualificação seja atribuída a título 
prévio, desde que se mantenha válida e seja observado o prazo fixado para a abertura ao público do 
empreendimento.

2 — A isenção e a redução estabelecidas no número anterior verificar -se -ão também na transmis-
são a favor da empresa exploradora, no caso de a proprietária ser uma sociedade de locação financeira 
e a transmissão se operar ao abrigo e nos termos do contrato de locação financeira que determinou a 
aquisição do empreendimento pela sociedade transmitente.

Estes benefícios são de aplicação automática, pois resultam directa e imediatamente da lei, pelo 
que não têm de ser reconhecidos no despacho de atribuição da utilidade turística.

São, assim, requisitos da isenção de sisa, rectius IMT, e da redução a 1/5 do Imposto de Selo:
1 - O prédio ou a fracção autónoma adquirida tem que se integrar na fase de instalação de empre-

endimento qualificado como de utilidade turística;
2 — O estatuto de utilidade turística tem que estar válido; e
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3 — Tem que ser observado o prazo fixado para a abertura ao público do empreendimento. Quanto 
ao primeiro requisito, sumariou -se no citado acórdão do STA:

“I – Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos a que 
as mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das 
leis”, sendo que “Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos 
de direito, devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro 
decorrer directamente da lei” (art. 11.º, nºs 1 e 2, da LGT),

II – No âmbito do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendi-
mentos turísticos, estabelecido no Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, o conceito de instalação de 
um empreendimento turístico compreende o conjunto de actos jurídicos e os trâmites necessários ao 
licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme o 
caso) das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem como 
a obtenção dos títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística (cfr. 
Capítulo IV, arts. 23.º ss.).

III – Quando o legislador utiliza a expressão aquisição de prédios ou de fracções autónomas com 
destino à «instalação», para efeitos do benefício a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º do Decreto -Lei 
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, não pode deixar de entender -se como referindo -se precisamente à aqui-
sição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois 
de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que 
se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos.

IV – Este conceito de «instalação» é o que se mostra adequado a todo o tipo de empreendimentos 
turísticos e não é posto em causa pelo facto de os empreendimentos poderem ser construídos/insta-
lados em regime de propriedade plural, urna vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a 
«instalação».

V – Nos empreendimentos turísticos constituídos em propriedade plural (que compreendem 
lotes e ou fracções autónomas de um ou mais edifícios, nos termos do disposto no art. 52º, n.º 1, do 
Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março), destacam -se dois procedimentos distintos, ainda que possam 
ocorrer em simultâneo: um relativo à prática das operações necessárias a instalar o empreendimento; 
outro, relativo às operações necessárias a pô -lo em funcionamento e a explorá -lo, sendo que a venda 
das unidades projectadas ou construídas faz necessariamente parte do segundo.

VI – O legislador pretendeu impulsionar a actividade turística prevendo a isenção/redução de pa-
gamento de Sisa/Selo, para os promotores que pretendam construir/criar estabelecimentos (ou readaptar 
e remodelar fracções existentes) e não quando se trate da mera a aquisição de fracções (ou unidades de 
alojamento) integradas nos empreendimentos e destinadas à exploração, ainda que sejam adquiridas 
em data anterior à sua própria instalação/licenciamento do empreendimento.

VII – Quem adquire as fracções não se torna um co -financiador do empreendimento, com a res-
ponsabilidade da respectiva instalação, uma vez que está a adquirir um produto turístico que foi posto 
no mercado pelo promotor, seja a aquisição feita em planta ou depois de instalado o empreendimento, 
como um qualquer consumidor final, tanto mais que as fracções podem ser adquiridas para seu uso 
exclusivo e sem qualquer limite temporal (no caso de empreendimentos turísticos constituídos em 
propriedade plural).

VIII – Não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas destinados à cons-
trução/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de alojamento por 
consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se encontrem afectas 
à exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no art. 20º, n.º 1, do 
Decreto -Lei n.º 423/83. (...)”.

No caso dos autos, resulta provado — aliás, as partes não divergem quanto aos factos, apenas 
quanto ao direito que lhes é aplicável – que os Impugnantes fizeram a primeira aquisição de fracção 
autónoma integrada no “Aldeamento Turístico C……….”, o qual, em datas anteriores à compra, já 
tinha tido o seu titulo constitutivo de empreendimento turístico com propriedade horizontal aprovado 
pelo Instituto do Turismo, IP; era titular de alvará emitido pela Câmara Municipal de Vila do Bispo 
para “apartamentos turísticos de quatro estrelas”; e detentor do estatuto de “utilidade turística”. Mas, 
assim sendo, tal aquisição não pode beneficiar da isenção de IMT nem da redução do imposto de selo 
previstas no artigo 20º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, à míngua do primeiro 
requisito cumulativo aí previsto – aquisição de fracção autónoma com destino à instalação de em-
preendimentos qualificados de utilidade turística –, uma vez que o empreendimento já se encontrava 
licenciado e apto a funcionar e os Impugnantes actuaram como consumidores finais de um produto 
turístico posto no mercado pelo promotor, que não como co -financiadores na construção do empreen-
dimento, de modo que a aquisição da fracção já não integrou a fase de instalação do empreendimento, 
mas a da sua exploração.

Ficando deste modo prejudicado o conhecimento dos restantes requisitos cumulativos de que 
depende o benefício fiscal, bem como o conhecimento dos vícios de forma (falta de fundamentação) e 
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procedimentais (preterição do direito de audição prévia) assacados aos actos impugnados, pois actuando 
a Administração no âmbito de poderes estritamente vinculados, os actos impugnados nunca poderiam 
ter outro conteúdo.

V. DECISÃO
Termos em que, julgando improcedente a Impugnação Judicial, se mantêm os actos de liquidação 

adicionais de IMT e Imposto de Selo relativos à aquisição da fracção CD que faz parte do Aldeamento 
Turístico C……….”

DECIDINDO NESTE STA
A questão que se suscita no presente processo tem vindo a ser decidida de modo uniforme por 

este Supremo Tribunal Administrativo, na sequência do julgamento ampliado com a intervenção de 
todos os juízes desta Secção de Contencioso Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art.º 148.º 
do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), no processo n.º 968/12, e que deu 
origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, de 23 de Janeiro de 2013, publicado 
na 1.ª Série do Diário da República, de 4 de Março de 2013 (http://dre.pt/pdfgratis/2013/03/04400.
pdf), págs. 1197 a 1217 (O acórdão pode também ser consultado em (http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f4a0c005dab5bc0980257b110039c597?OpenDocument.).

Foi nesse acórdão, cuja fundamentação o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé adop-
tou, que se louvou a sentença recorrida.

No processo em que foi proferido o mencionado acórdão estava em causa indagar, tal como nos 
presentes autos, da ilegalidade dos actos de liquidação de IMT e de Imposto de Selo respeitantes à 
aquisição de uma fracção autónoma que faz parte de um aldeamento turístico, ou seja, se a mesma reúne 
todas as condições legais para beneficiar da isenção de IMT e de redução de imposto de selo previstos 
no art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, dada a utilidade turística reconhecida àquele 
aldeamento pelo Senhor Secretário de Estado do Turismo.

A sentença entendeu que não, por considerar não se verificar o primeiro requisito cumulativo pre-
visto naquele normativo — aquisição de fracção autónoma com destino à instalação de empreendimentos 
qualificados de utilidade turística —, “uma vez que o empreendimento já se encontrava licenciado e 
apto a funcionar e os Impugnantes actuaram como consumidores finais de um produto turístico posto 
no mercado pelo promotor, que não como co -financiadores na construção do empreendimento, de 
modo que a aquisição da fracção já não integrou a fase de instalação do empreendimento, mas a da 
sua exploração”.

Os Recorrentes continuam a sustentar que, tratando -se da primeira aquisição de uma fracção in-
tegrante de um empreendimento turístico, feita com a opção deliberada de afectar o bem à exploração 
turística e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a essa aquisição os 
benefícios fiscais previstos no citado art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83 (isenção de IMT e redução de 
4/5 de Imposto do Selo).

Ou seja, o que importa determinar é se a primeira aquisição de imóvel integrado em empreendi-
mento a que foi atribuída utilidade turística se destinou ainda à instalação desse empreendimento ou 
se integra, pelo menos, no processo de concretização dessa instalação, ou se, pelo contrário, o empre-
endimento já se encontrava instalado à data dessas aquisições.

DO CONCEITO DE INSTALAÇÃO PARA EFEITOS DOS BENEFÍCIOS A QUE SE REFERE 
O art. 20.º DO DECRETO -LEI n.º 423/83, DE 5 DE DEZEMBRO

Como deixámos já dito, a questão foi apreciada e decidida no referido acórdão de 23 de Janeiro 
de 2013, em julgamento ampliado com a intervenção de todos os juízes desta Secção de Contencioso 
Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art. 148.º do CPTA, o qual, por decisão tomada pela maioria 
dos Juízes Conselheiros em exercício na Secção, uniformizou a jurisprudência nos seguintes termos:

«O conceito de «instalação», para efeitos dos benefícios a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º, 
do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, reporta -se à aquisição de prédios (ou de fracções 
autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois de devidamente licenciadas as 
respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que se dedicam à actividade de 
promoção/criação dos mesmos e não os adquirentes de fracções autónomas em empreendimentos cons-
truídos/instalados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» 
e não com a «instalação».

Como tem vindo a ser afirmado por este Supremo Tribunal Administrativo em ulteriores acór-
dãos em que a mesma questão se colocou, tendo em conta a suprema importância da uniformidade da 
jurisprudência no âmbito interno dos tribunais, sobretudo em face da segurança e da estabilidade das 
relações jurídicas a que o direito deve ambicionar e aceder, e que encontra consagração no art. 8.º, n.º 3 
do Código Civil — ao impor ao julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento 
análogo, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito  - cumpre -nos aderir a essa 
orientação jurisprudencial e aos fundamentos em que se estriba o referido acórdão, vertidos, de forma 
abreviada mas elucidativa, no respectivo sumário. Sumário que já foi destacado na sentença recorrida 
cujo trecho destacamos supra e para o qual remetemos.
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Os Recorrentes não aportam novas razões, alegando, em síntese, por um lado, que o julgador devia 
ter seguido os objectivos constantes da introdução do Decreto -Lei n.º 423/83 e fazer uma interpretação 
mais actualizada dos princípios dele constantes, o que conduziria a uma decisão de sentido oposto 
àquela a que chegou e, por outro lado, alegam que a sentença recorrida e o acórdão em que a mesma 
se baseia enfermam de enorme confusão conceptual entre os conceitos de exploração e instalação, 
por os decisores não terem tido o cuidado e a preocupação de entender a realidade económica de um 
empreendimento turístico. O essencial da tese que defendem coincide com a tese que consta dos votos 
de vencido lavrados no referido acórdão.

Assim, em face do art. 8.º, n.º 3, do Código Civil, e tendo em conta que, desde a prolação daquele 
acórdão, a questão tem vindo a ser apreciada e decidida uniformemente e com o mesmo sentido decisó-
rio, em vários outros acórdãos desta mesma Secção, impõe -se -nos, em respeito pela citada orientação 
jurisprudencial, julgar improcedente o recurso e confirmar a sentença recorrida

Preparando a decisão, formulamos a seguinte conclusão:
De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo de 23 de Janeiro de 2013 em julgamento ampliado, nos termos do disposto no 
art. 148.º do CPTA, no processo n.º 968/12, e que deu origem ao acórdão uniformizador de jurispru-
dência n.º 3/2013, a aquisição de unidades de alojamento num empreendimento turístico, ainda que 
integradas no empreendimento em causa e, por isso, afectas à exploração turística, não pode beneficiar 
das isenções consagradas no art. 20º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83 de 05/12.

4. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.
Custas pelos Recorrentes.

Lisboa, 30 de Outubro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gon-
çalves. 

 Acórdão de 30 de Outubro de 2013.

Assunto:

Aldeamento turístico. Decreto -Lei n.º 423/83. Isenções de IMT e selo.

Sumário:

De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Janeiro de 2013 em julgamento ampliado, 
nos termos do disposto no artigo 148.º do CPTA, no processo n.º 968/12, e que 
deu origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, a aquisição 
de unidades de alojamento num empreendimento turístico, ainda que integradas 
no empreendimento em causa e, por isso, afectas à exploração turística, não pode 
beneficiar das isenções consagradas no artigo 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83 
de 05/12.

Processo n.º 1051/13 -30.
Recorrentes: A………… e Outros.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 - RELATÓRIO
A…………, com o número de identificação fiscal …………, casado com B…………, com o nú-

mero de identificação fiscal …………, e C…………, com o número de identificação fiscal …………, 
todos com domicílio em ………, ………, ………, na Irlanda, impugnaram as liquidações adicionais 
de Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis e de Imposto de Selo, pedindo as suas 
anulações.
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Por sentença de 1 de Março de 2013, o TAF de Loulé, julgou improcedente a impugnação judicial. 
Reagiram os ora recorrentes A…………, B………… e C…………, interpondo o presente recurso cujas 
alegações integram as seguintes conclusões:

1ª  - Tratando -se da primeira aquisição de uma fracção integrante de um empreendimento turístico, 
feita com a opção deliberada de afectar o bem à exploração turística (como resulta claramente de o con-
trato de cedência de exploração ter sido assinado ainda antes da escritura pública de compra e venda), 
e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a essa aquisição os benefícios 
fiscais previstos no artigo 20º do DL 423/83 — isenção de IMT e redução de 4/5 de Imposto do Selo.

2ª  - A posição do Douto Tribunal na sentença ora recorrida, parece, com a devida vénia, resultar 
da desconsideração da nova realidade jurídica constituída pelo aldeamento turístico, em que se veri-
fica, ao contrário de anteriores situações de aplicação destes benefícios, e para além do promotor, uma 
pluralidade de proprietários que adquiriram as suas fracções antes da entrada em funcionamento do 
empreendimento e em que todos exercem, através das unidades de alojamento de que são proprietários, 
uma actividade turística.

3ª  - O conceito de instalação, em torno do qual gira toda a questão em apreciação, deve, deste 
forma, ser interpretado de forma dinâmica, e, muito em particular, com consideração dessas novas 
realidades jurídico económicas.

Nestes termos e nos demais de Direito e com o sempre mui Douto Suprimento deste Venerando 
Tribunal deve ser dado provimento ao presente Recurso, anulando -se a Douta Sentença recorrida, por 
ilegal, com as demais consequências legais, nomeadamente a anulação da liquidação de IMT, IS e 
juros compensatórios.

Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
1. A…………, B………… e C………… recorrem da sentença proferida que julgou a impugnação 

improcedente.
2. Emitindo parecer:
Está em causa a interpretação da norma do art. 20.º do Dec. -Lei n.º 423/83.
Remonta à década iniciada em 1950 o apoio às empresas exploradoras e proprietárias de empreen-

dimentos ou fracções turísticas, em termos de serem concedidas isenções fiscais a, entre outros tributos, 
ao imposto de sisa — assim, art. 13.º da Lei n.º 2073, de 23 -12 -1954, em que tal inicialmente se previa 
apenas quanto aos “estabelecimentos hoteleiros previamente declarados de utilidade turística”.

Tal foi posteriormente alargado a outros casos, com expressão no art. 13.º do Código de Imposto 
de Sisa e Sobre Sucessões e Doações, nomeadamente, no caso da referida “declaração de utilidade 
turística” vir a ocorrer e os ditos estabelecimentos “abertos à exploração no prazo fixado pelo Presi-
dente do Conselho” - assim, o § único da dita disposição.

Nesta disposição previu -se que, reunidos os mesmos, tivesse então lugar a devolução posterior 
do imposto que tivesse sido pago.

Novo regime veio a ser aprovado pelo Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, com o qual se 
pretendeu alargar o apoio já concedido, conforme vagamente consta da respectiva lei de autorização 
legislativa.

O mesmo veio a ser alterado pelo Dec. -Lei n.º 38/94, de 8/2.
Como alterações mais relevantes são ainda de assinalar as seguintes:
 - outros benefícios vieram a ser previstos no art. 16.º do cit. Dec. -Lei, os quais ficaram sujeitos 

ao formalismo constante do art. 17º, salvo no que respeita aos previstos na sua alínea b), em que se 
previu que fosse o despacho de “despacho de atribuição da utilidade turística” a definir o âmbito de 
aplicação, de acordo com o previsto no art. 4.º do referido Dec. -Lei n.º 38/94;

 - outros benefícios vieram ainda a ser previstos nos arts. 18.º e 19.º seguintes, sendo que o re-
ferente a imposto complementar por juros de suprimentos ficou também dependente dos respectivos 
empréstimos serem “destinados à construção, instalação e ou funcionamento do empreendimento em 
que tal utilidade tenha sido atribuída, o título prévio ou definitivo”;

 - a isenção de imposto de sisa/I.M.T. e a redução de imposto de selo, passou a ser prevista quanto 
às “aquisições de prédios e fracções autónomas com destino à instalação de empreendimentos quali-
ficados de utilidade turística», na expressão do art. 20.º n.º 1;

 - no caso da empresa exploradora ser locadora das ditas fracções, previu -se ainda que a dita isenção 
se mantivesse posteriormente quando tivesse sido utilizada a forma de locação, conforme ficou ainda 
a constar do dito art. 20.º no seu n.º 2.

Da análise das referidas inovações, resulta unívoco ser de considerar que a referida isenção de 
I.M.T. e redução de imposto de selo apenas é de considerar quando a aquisição teve lugar com destino 
à instalação, mas já não com vista à exploração.

E quanto ao preenchimento destes conceitos é de recorrer ao que resulta do regime jurídico da 
instalação, exploração e funcionamento desses empreendimentos que sofreu posteriormente diversas 
alterações, nomeadamente, pelo Dec. -Lei n.º 167/97, de 4/7, e pelo Dec. -Lei n.º 38/08, de 7/3, que 
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ao caso resulta ser também de aplicar. De acordo com a previsão constante dos arts. 30.º a 32.º deste 
diploma, o destino à instalação é preenchido com a “autorização de utilização”.

Certo é que tal tinha já sido atingido à data da prolação do dito despacho do despacho de decla-
ração de utilidade turística proferido pelo Secretário de Estado do Turismo e que se mostra publicado 
na II s. do D.R. n.º 40, de 31/12/2010, a pedido da sociedade D…………, S.A..

Com efeito, no mesmo se refere que a licença de utilização turística tinha sido obtida a 19 -7 -10, 
pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, e com base em parecer do Instituto do Turismo, vinculativo 
quanto à declaração que foi proferida para os outros referidos benefícios entretanto criados.

Em face do entendimento que acima se defende quanto à norma em causa, é de entender não ser 
de julgar como abrangida na isenção de I.M.T. e redução de imposto de selo a transacção onerosa da 
fracção em causa que foi efectuada não com destino à instalação do empreendimento turístico, mas 
à exploração, e tendo a mesma ocorrido já após a dita autorização de utilização ter sido concedida.

Nesse sentido próximo decidiu também o acórdão de uniformização de jurisprudência do S.T.A. 
n.º 3/2013, o qual se encontra publicado no D.R. I s. de 4 -3 -2013, e de que não se vê razão para divergir.

3. Concluindo, quer parecer que o recurso é de improceder, sendo de manter o decidido, em face 
do entendimento que se defende quanto à norma em causa e jurisprudência já firmada do S.T.A..

2 - FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1.
Em 19 de Julho de 2010, a Câmara Municipal de Vila do Bispo emitiu o alvará de utilização 

n.º 152/2010, relativo ao “Aldeamento Turístico E…………”, onde consta a utilização “apartamentos 
turísticos de quatro estrelas”.

2.
Nos dias 20 de Julho e 24 de Setembro de 2010, o Instituto do Turismo, IP, aprovou o título cons-

titutivo do empreendimento turístico com propriedade horizontal designado “Aldeamento Turístico 
E…………”.

3.
Em 31 de Dezembro de 2010, na 2.ª Série do Diário da República, foi publicado o Despacho 

do Secretário de Estado do Turismo n.º 19.364/2010 no qual além do mais, foi decidido “1  - Atribuir 
utilidade turística a título definitivo ao Aldeamento Turístico E…………” e “2  - Fixar a validade da 
utilidade turística em sete anos (...) ou seja, até 19 de Julho de 2017”

4.
No dia 16 de Março de 2011, A………… e mulher B…………, juntamente com C………… 

adquiriram a fracção autónoma designada pelas letras ………, destinada a alojamento turístico, que 
faz parte do Aldeamento Turístico E………….

5.
Os Impugnantes celebraram com F…………, SA, na qualidade de entidade exploradora do al-

deamento turístico “E…………”, um acordo designado “Contrato de Arrendamento para Exploração 
Turística” relativo à fracção autónoma identificada em 4.

6.
No dia 14 de Janeiro de 2011, foram apresentadas as declarações Modelo 1 n.º 2011/12053 e 

2011/12024 para liquidação de IMT e respectivo imposto de Selo Verba 1.1., referente àquela aquisição 
do direito de propriedade plena da fracção autónoma ……… do Aldeamento Turístico E…………, na 
proporção de 50% para A………… e mulher B………… e 50% para C………….

7.
Com base em cada uma destas declarações foram emitidas — actos impugnados — as liquidações 

adicionais de IMT e IS que foram notificadas aos lmpugnantes respectivos nos seguintes termos:
“Fica por este meio notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura 

do aviso de recepção, solicitar guias neste Serviço de Finanças para pagamento do valor total de € 
12.096,34, sendo € 11.012,08 referente a Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imó-
veis (IMT), e € 1.084,26 de Imposto de Selo, devido pelo facto de ter sido indevidamente reconhecida 
a isenção do IMT e 80% do Imposto de Selo, nos termos do artigo 20.º do DL n.º 423/83, de 5 de De-
zembro, por se verificar que não estão reunidos os pressupostos para aplicação da isenção prevista 
no referido diploma legal (...)”.

3  - DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Loulé, julgou improcedente a impugnação judicial por entender que 

(destacam -se apenas os trechos mais relevantes da decisão com maior interesse para o presente recurso):
“I. RELATÓRIO
A…………, com o número de identificação fiscal …………, casado com B…………, com o nú-

mero de identificação fiscal …………, e C…………, com o número de identificação fiscal …………, 
todos com domicílio em ………, ………, ………, na Irlanda, vêm impugnar as liquidações adicionais 
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de Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis e de Imposto de Selo, pedindo as suas 
anulações.

(...)
II. VALOR DA CAUSA | QUESTÕES DECIDENDAS
(…)
III  - A. PROBATÓRIO
(...)
IV. DIREITO
Nos termos do artigo 124.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, que estabelece 

a “ordem de conhecimento dos vícios na sentença”, o tribunal deve apreciar prioritariamente os que 
conduzam à declaração de inexistência ou nulidade do acto impugnado e, depois, os vícios alegados 
que conduzam à sua anulação, devendo começar por aqueles “cuja procedência determine, segundo o 
prudente critério do julgador, mais estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos”.

Ora, a eventual procedência da violação de lei propicia ao interessado tutela mais estável e eficaz, 
uma vez que, em geral, impede a renovação do acto.

Pelo que se conhecerá primeiro da questão de saber se a primeira aquisição de fracção autónoma 
destinada a exploração turística e integrada em empreendimento turístico de propriedade plural a que 
foi atribuído o estatuto de utilidade turística integra, ou não, a fase de instalação desse empreendimento.

ASSIM, QUANTO AO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO 
artigo 20.º DO DECRETO -LEI n.º 423/83, DE 5 DE DEZEMBRO:

Esta questão foi recentemente decidida pela Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo, em julgamento ampliado, nos termos do artigo 148.º do CPTA, pelo que, neste 
circunstancialismo, há que aderir à posição maioritariamente sufragada (6 votos a favor, 4 contra) no 
acórdão do STA de 23 de Janeiro de 2013 — processo n.º 969/12 (cfr., ainda, os arestos nºs 969/12, 
1001/12 e 1005/12 proferidos na mesma sessão e os n.ºs 971/12, 972/12, 999/12, 1003/12 e 1193/12, 
proferidos na sessão seguinte, em 30 de Janeiro de 2013, todos no mesmo sentido  - que, adiante -se 
desde já, foi o de a primeira aquisição de fracção destinada a exploração turística não integrar já a fase 
de instalação do empreendimento).

Vejamos, pois:
O Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, veio actualizar o instituto da utilidade turística 

que, de acordo com o seu preâmbulo, se havia revelado “um dos instrumentos mais eficazes para o 
desenvolvimento do sector, em particular no que respeita a equipamento hoteleiro e similar, a que foi 
inicialmente dirigido”, mas que, após 30 anos de vigência, não correspondia já às necessidades efec-
tivas do sector do turismo.

Nos termos do seu artigo 1º, “A utilidade turística consiste na qualificação atribuída aos empreen-
dimentos de carácter turístico que satisfaçam os princípios e requisitos definidos no presente diploma 
e suas disposições regulamentares”, sendo atribuída artigo 2.º, n.º 1  - “por despacho do membro do 
governo com tutela sobre o sector do turismo”.

Por regra — artigo 3º, n.º 5  -, “A utilidade turística abrange a totalidade dos elementos compo-
nentes ou integrantes dos empreendimentos”, podendo — artigo 7.º  - ser atribuída a titulo prévio ou 
definitivo, sendo (n.º 2) “a título prévio quando for atribuída antes da entrada em funcionamento dos 
empreendimentos novos e nos casos previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 5.º” e (n.º 3) a titulo 
definitivo “quando for atribuída a empreendimentos já em funcionamento ou resultar da confirmação 
da utilização turística concedida a título prévio”.

Dispõe o
Artigo 20.º do mesmo Decreto -Lei n.º 423/ 83:
1  - São isentas de sisa e do imposto sobre sucessões e doações, sendo o imposto do selo redu-

zido a um quinto, as aquisições de prédios ou de fracções autónomas com destino à instalação de 
empreendimentos qualificados de utilidade turística, ainda que tal qualificação seja atribuída a título 
prévio, desde que se mantenha válida e seja observado o prazo fixado para a abertura ao público do 
empreendimento.

2  - A isenção e a redução estabelecidas no número anterior verificar -se -ão também na transmissão 
a favor da empresa exploradora, no caso de a proprietária ser uma sociedade de locação financeira e 
a transmissão se operar ao abrigo e nos termos do contrato de locação financeira que determinou a 
aquisição do empreendimento pela sociedade transmitente.

Estes benefícios são de aplicação automática, pois resultam directa e imediatamente da lei, pelo 
que não têm de ser reconhecidos no despacho de atribuição da utilidade turística.

São, assim, requisitos da isenção de sisa, rectius IMT, e da redução a 1/5 do Imposto de Selo:
1 — O prédio ou a fracção autónoma adquirida tem que se integrar na fase de instalação de em-

preendimento qualificado como de utilidade turística;
2 — O estatuto de utilidade turística tem que estar válido; e



4305

3 — Tem que ser observado o prazo fixado para a abertura ao público do empreendimento. Quanto 
ao primeiro requisito, sumariou -se no citado acórdão do STA:

“I  - Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos a que as 
mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das leis”, 
sendo que “Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos de direito, 
devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro decorrer 
directamente da lei” (art. 11º, nºs 1 e 2, da LCT).

II  - No âmbito do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendi-
mentos turísticos, estabelecido no Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, o conceito de instalação de 
um empreendimento turístico compreende o conjunto de actos jurídicos e os trâmites necessários ao 
licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme o 
caso) das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem como 
a obtenção dos títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística (cfr. 
Capítulo IV, arts. 23.º ss).

III  - Quando o legislador utiliza a expressão aquisição de prédios ou de fracções autónomas com 
destino à «instalação», para efeitos do benefício a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º do Decreto -Lei 
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, não pode deixar de entender -se como referindo -se precisamente à aqui-
sição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois 
de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que 
se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos.

IV  - Este conceito de «instalação» é o que se mostra adequado a todo o tipo de empreendimentos 
turísticos e não é posto em causa pelo facto de os empreendimentos poderem ser construídos/insta-
lados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a 
«instalação».

V  - Nos empreendimentos turísticos constituídos em propriedade plural (que compreendem lotes 
e ou fracções autónomas de um ou mais edifícios, nos termos do disposto no art. 52º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março), destacam -se dois procedimentos distintos, ainda que possam ocorrer 
em simultâneo: um relativo à prática das operações necessárias a instalar o empreendimento; outro, 
relativo às operações necessária a pô -lo em funcionamento e a explorá -lo, sendo que a venda das uni-
dades projectadas ou construídas faz necessariamente parte do segundo.

VI  - O legislador pretendeu impulsionar a actividade turística prevendo a isenção/redução de pa-
gamento de Sisa/Selo, para os promotores que pretendam construir/criar estabelecimentos (ou readaptar 
e remodelar fracções existentes) e não quando se trate da mera a aquisição de fracções (ou unidades de 
alojamento) integradas nos empreendimentos e destinadas à exploração, ainda que sejam adquiridas 
em data anterior à própria instalação/licenciamento do empreendimento.

VII  - Quem adquire as fracções não se torna um co -financiador do empreendimento, com a res-
ponsabilidade da respectiva instalação, uma vez que está a adquirir um produto turístico que foi posto 
no mercado pelo promotor, seja a aquisição feita em planta ou depois de instalado o empreendimento, 
como um qualquer consumidor final, tanto mais que as fracções podem ser adquiridas para seu uso 
exclusivo e sem qualquer limite temporal (no caso de empreendimentos turísticos constituídos em 
propriedade plural).

VIII  - Não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas destinados à cons-
trução/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de alojamento por 
consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se encontrem afectas 
à exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no art. 20º, n.º 1, do 
Decreto -Lei nº423/83. (...)”.

No caso dos autos, resulta provado — aliás, as partes não divergem quanto aos factos, apenas 
quanto ao direito que lhes é aplicável  - que os Impugnantes fizeram a primeira aquisição de fracção 
autónoma integrada no “Aldeamento Turístico E…………”, o qual, em datas anteriores à compra, já 
tinha tido o seu título constitutivo de empreendimento turístico com propriedade horizontal aprovado 
pelo Instituto do Turismo, IP; era titular de alvará emitido pela Câmara Municipal de Vila do Bispo para 
“apartamentos turísticos de quatro estrelas”; e detentor do estatuto de “utilidade turística”. Mas, assim 
sendo, tal aquisição não pode beneficiar da isenção de IMT nem da redução do imposto de selo previs-
tas no artigo 20º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, à míngua do primeiro requisito 
cumulativo aí previsto  - aquisição de fracção autónoma com destino à instalação de empreendimentos 
qualificados de utilidade turística  -, uma vez que o empreendimento já se encontrava licenciado e apto 
a funcionar e os Impugnantes actuaram como consumidores finais de um produto turístico posto no 
mercado pelo promotor, que não como co -financiadores na construção do empreendimento, de modo que 
a aquisição da fracção já não integrou a fase de instalação do empreendimento, mas a da sua exploração.

Ficando deste modo prejudicado o conhecimento dos restantes requisitos cumulativos de que 
depende o beneficio fiscal, bem como o conhecimento dos vícios de forma (falta de fundamentação) e 
procedimentais (preterição do direito de audição prévia) assacados aos actos impugnados, pois actuando 
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a Administração no âmbito de poderes estritamente vinculados, os actos impugnados nunca poderiam 
ter outro conteúdo.

V. DECISÃO
Termos em que, julgando improcedente a Impugnação Judicial, se mantêm os actos de liquidação 

adicionais de IMT e Imposto de Selo relativos à aquisição da fracção ……… que faz parte do Aldea-
mento Turístico E………….”

DECIDINDO NESTE STA:
A questão que se suscita no presente processo tem vindo a ser decidida de modo uniforme por 

este Supremo Tribunal Administrativo, na sequência do julgamento ampliado com a intervenção de 
todos os juízes desta Secção de Contencioso Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art.º 148.º 
do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), no processo n.º 968/12, e que deu 
origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, de 23 de Janeiro de 2013, publicado 
na 1.ª Série do Diário da República, de 4 de Março de 2013 (http://dre.pt/pdfgratis/2013/03/04400.
pdf), págs. 1197 a 1217 (O acórdão pode também ser consultado em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/
35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f4a0c005dab5bc0980257b110039c597?OpenDocument.).

Foi nesse acórdão, cuja fundamentação o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé adop-
tou, que se louvou a sentença recorrida.

No processo em que foi proferido o mencionado acórdão estava em causa indagar, tal como nos 
presentes autos, da ilegalidade dos actos de liquidação de IMT e de Imposto de Selo respeitantes à 
aquisição de uma fracção autónoma que faz parte de um aldeamento turístico, ou seja, se a mesma reúne 
todas as condições legais para beneficiar da isenção de IMT e de redução de imposto de selo previstos 
no art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, dada a utilidade turística reconhecida àquele 
aldeamento pelo Senhor Secretário de Estado do Turismo.

A sentença entendeu que não, por considerar não se verificar o primeiro requisito cumulativo pre-
visto naquele normativo — aquisição de fracção autónoma com destino à instalação de empreendimentos 
qualificados de utilidade turística —, “uma vez que o empreendimento já se encontrava licenciado e 
apto a funcionar e os Impugnantes actuaram como consumidores finais de um produto turístico posto 
no mercado pelo promotor, que não como co -financiadores na construção do empreendimento, de 
modo que a aquisição da fracção já não integrou a fase de instalação do empreendimento, mas a da 
sua exploração”.

Os Recorrentes continuam a sustentar que, tratando -se da primeira aquisição de uma fracção in-
tegrante de um empreendimento turístico, feita com a opção deliberada de afectar o bem à exploração 
turística e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a essa aquisição os 
benefícios fiscais previstos no citado art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83 (isenção de IMT e redução de 
4/5 de Imposto do Selo).

Ou seja, o que importa determinar é se a primeira aquisição de imóvel integrado em empreendi-
mento a que foi atribuída utilidade turística se destinou ainda à instalação desse empreendimento ou 
se integra, pelo menos, no processo de concretização dessa instalação, ou se, pelo contrário, o empre-
endimento já se encontrava instalado à data dessas aquisições.

DO CONCEITO DE INSTALAÇÃO PARA EFEITOS DOS BENEFÍCIOS A QUE SE REFERE 
O art. 20.º DO DECRETO -LEI n.º 423/83, DE 5 DE DEZEMBRO

Como deixámos já dito, a questão foi apreciada e decidida no referido acórdão de 23 de Janeiro 
de 2013, em julgamento ampliado com a intervenção de todos os juízes desta Secção de Contencioso 
Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art. 148.º do CPTA, o qual, por decisão tomada pela maioria 
dos Juízes Conselheiros em exercício na Secção, uniformizou a jurisprudência nos seguintes termos:

«O conceito de «instalação», para efeitos dos benefícios a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º, 
do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, reporta -se à aquisição de prédios (ou de fracções 
autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois de devidamente licenciadas as 
respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que se dedicam à actividade de 
promoção/criação dos mesmos e não os adquirentes de fracções autónomas em empreendimentos cons-
truídos/instalados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» 
e não com a «instalação»».

Como tem vindo a ser afirmado por este Supremo Tribunal Administrativo em ulteriores acór-
dãos em que a mesma questão se colocou, tendo em conta a suprema importância da uniformidade da 
jurisprudência no âmbito interno dos tribunais, sobretudo em face da segurança e da estabilidade das 
relações jurídicas a que o direito deve ambicionar e aceder, e que encontra consagração no art. 8.º, n.º 3 
do Código Civil — ao impor ao julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento 
análogo, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito — cumpre -nos aderir a essa 
orientação jurisprudencial e aos fundamentos em que se estriba o referido acórdão, vertidos, de forma 
abreviada mas elucidativa, no respectivo sumário. Sumário que já foi destacado na sentença recorrida 
cujo trecho destacamos supra e para o qual remetemos.
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Os Recorrentes não aportam novas razões, alegando, em síntese, por um lado, que o julgador devia 
ter seguido os objectivos constantes da introdução do Decreto -Lei n.º 423/83 e fazer uma interpretação 
mais actualizada dos princípios dele constantes, o que conduziria a uma decisão de sentido oposto 
àquela a que chegou e, por outro lado, alegam que a sentença recorrida e o acórdão em que a mesma 
se baseia enfermam de enorme confusão conceptual entre os conceitos de exploração e instalação, por 
os decisores não terem tido o cuidado e a preocupação de entender a realidade económica subjacente 
à instalação de um empreendimento turístico. O essencial da tese que defendem coincide com a tese 
que consta dos votos de vencido lavrados no referido acórdão.

Assim, em face do art. 8.º, n.º 3, do Código Civil, e tendo em conta que, desde a prolação daquele 
acórdão, a questão tem vindo a ser apreciada e decidida uniformemente e com o mesmo sentido decisó-
rio, em vários outros acórdãos desta mesma Secção, impõe -se -nos, em respeito pela citada orientação 
jurisprudencial, julgar improcedente o recurso e confirmar a sentença recorrida

Preparando a decisão, formulamos a seguinte conclusão:
De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo de 23 de Janeiro de 2013 em julgamento ampliado, nos termos do disposto no 
art. 148.º do CPTA, no processo n.º 968/12, e que deu origem ao acórdão uniformizador de jurispru-
dência n.º 3/2013, a aquisição de unidades de alojamento num empreendimento turístico, ainda que 
integradas no empreendimento em causa e, por isso, afectas à exploração turística, não pode beneficiar 
das isenções consagradas no art. 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83 de 05/12.

4. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.
Custas pelos Recorrentes.

Lisboa, 30 de Outubro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques 
da Silva. 

 Acórdão de 30 de Outubro de 2013.

Assunto:

Empreendimento Turístico em Propriedade Plural. Unidade de Alojamento. Conceito 
de Instalação.

Sumário:

 I — O acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, proferido pelo STA em 
23/01/2013, publicado na 1.ª Série do Diário da República de 4 de Março de 
2013, firmou o seguinte entendimento por decisão tomada pela maioria dos Juízes 
Conselheiros em exercício nesta Secção: o conceito de «instalação» para efeitos 
dos benefícios a que se reporta o n.º 1 do artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 
5.12, reporta -se à aquisição de prédios ou fracções autónomas para construção 
de empreendimentos turísticos depois de devidamente licenciadas as respectivas 
operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que se dedicam à acti-
vidade de promoção/criação dos mesmos, e não a beneficiar os adquirentes das 
fracções autónomas em empreendimentos construídos/instalados em regime de 
propriedade plural.

 II — Dada a suprema importância da uniformidade da jurisprudência e da preservação 
dos valores da segurança e da estabilidade das relações jurídicas que encon-
tram consagração no artigo 8.º n.º 3 do Cód.Civil, impõe -se sufragar a doutrina 
ali acolhida, até porque a composição desta Secção não sofreu renovação que 
permita alterar o entendimento maioritário ali acolhido, pelo que se deve julgar 
que o benefício a que se reporta o n.º 1 do artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83 
não é aplicável à primeira aquisição de uma fracção/unidade de alojamento que 
faz parte integrante de empreendimento turístico em propriedade plural, por tal 
aquisição não se integrar no processo de instalação do respectivo empreendimento.

Processo n.º 1052/13 -30.
Recorrente: A………………………
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Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

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

1. A………………, com os demais sinais dos autos, recorre para o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que julgou improce-
dente a impugnação judicial que deduziu contra os actos de liquidação de Imposto Municipal sobre 
a Transmissão de Bens Imóveis (IMT) e de Imposto de Selo (IS), nos montantes de € 38.179,38 e de 
€ 3.759,20, respectivamente.

1.1.Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
1ª  - Tratando -se da primeira aquisição de uma fracção integrante de um empreendimento turístico, 

feita com a opção deliberada de afectar o bem à exploração turística (como resulta claramente de o con-
trato de cedência de exploração ter sido assinado ainda antes da escritura pública de compra e venda), 
e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a essa aquisição os benefícios 
fiscais previstos no artigo 20º do DL 423/83  - isenção de IMT e redução de 4/5 de Imposto do Selo.

2ª  - A posição do Douto Tribunal na sentença ora recorrida, parece, com a devida vénia, resultar 
da desconsideração da nova realidade jurídica constituída pelo aldeamento turístico, em que se veri-
fica, ao contrário de anteriores situações de aplicação destes benefícios, e para além do promotor, uma 
pluralidade de proprietários que adquiriram as suas fracções antes da entrada em funcionamento do 
empreendimento e em que todos exercem, através das unidades de alojamento de que são proprietários, 
uma actividade turística.

3ª  - O conceito de instalação, em torno do qual gira toda a questão em apreciação, deve, deste 
forma, ser interpretado de forma dinâmica, e, muito em particular, com consideração dessas novas 
realidades jurídico económicas.

Nestes termos e nos demais de Direito e com o sempre mui Douto Suprimento deste Venerando 
Tribunal, deve ser dado provimento ao presente Recurso, anulando -se a Douta Sentença recorrida, 
por ilegal, com as demais consequências legais, nomeadamente a anulação da liquidação de IMT, IS 
e juros compensatórios.

1.2. A Recorrida não apresentou contra -alegações.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que o recurso 

não devia merecer provimento, entendendo, depois de fazer uma breve referência aos diversos diplomas 
que se sucederam no tempo no que toca ao regime jurídico da instalação, funcionamento e exploração 
dos empreendimentos turísticos – Dec.Lei n.º 167/97, de 4 de Julho, Dec.Lei n.º 55/2002, e Dec.Lei 
n.º 39/2008, de 7 de Março  - que devia ser seguida a jurisprudência ínsita no acórdão proferido em 
23/1/2013 por este STA no processo n.º 968/12, em julgamento ampliado, e reiterada nos acórdãos 
que sobre esta questão este Supremo Tribunal tem vindo a proferir, no sentido de que, «o conceito de 
«instalação», para efeitos dos benefícios a que se reporta o n.º 1 do art. 20º, do Decreto -Lei n.º 423/83, 
de 5 de Dezembro, reporta -se à aquisição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de 
empreendimentos turísticos, depois de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísti-
cas, visando beneficiar as empresas que se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos e 
não os adquirentes de fracções autónomas em empreendimentos construídos/instalados em regime de 
propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a «instalação», sendo 
que, no caso em apreço, aquando da aquisição da fracção pelos recorrentes, o empreendimento turís-
tico dispunha já de título constitutivo de empreendimento com propriedade horizontal aprovado pelo 
Instituto de Turismo, alvará de utilização para apartamentos turísticos, emitido pela Câmara Municipal 
de Vila do Bispo, e estatuto de utilidade turística atribuído por Despacho do Secretário de Estado do 
Turismo, publicado no Diário da República em 31.12.2010.

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
1. Em 19 de Julho de 2010, a Câmara Municipal de Vila do Bispo emitiu o alvará de utilização 

n.º 152/2010, relativo ao “Aldeamento Turístico B…………….”, onde consta a utilização “apartamentos 
turísticos de quatro estrelas”.

2. Nos dias 20 de Julho e 24 de Setembro de 2010, o Instituto do Turismo, IP, aprovou o título 
constitutivo do empreendimento turístico com propriedade horizontal designado “Aldeamento Turístico 
B………………”.

3. Em 31 de Dezembro de 2010, na 2.ª Série do Diário da República, foi publicado o Despacho 
do Secretário de Estado do Turismo n.º 19.364/2010 no qual, além do mais, foi decidido “1 — Atribuir 
utilidade turística a título definitivo ao Aldeamento Turístico B……………” e “2  - Fixar a validade da 
utilidade turística em sete anos (...) ou seja, até 19 de Julho de 2017”

4. No dia 26 de Janeiro de 2011, A……………… adquiriu a fracção autónoma designada pelas 
letras …………, destinada a alojamento turístico, que faz parte do Aldeamento Turístico B……………
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5. O Impugnante celebrou com C………….., SA, na qualidade de entidade exploradora do alde-
amento turístico “B……………”, um acordo designado “Contrato de Arrendamento para Exploração 
Turística” relativo à fracção autónoma identificada em 4.

6. No dia 6 de Janeiro de 2011, foi apresentada a declaração Modelo 1 n.º 2011/4279 para liquidação 
de IMT e respectivo imposto de Selo Verba 1.1., referente àquela aquisição do direito de propriedade 
plena da fracção autónoma …………..do Aldeamento Turístico B…………….

7. Com base nesta declaração foram emitidas  - actos impugnados  - as liquidações adicionais de 
IMT e IS que foram notificadas aos Impugnantes nos seguintes termos: “Fica por este meio notificado 
para, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura do aviso de recepção, solicitar guias 
neste Serviço de Finanças para pagamento do valor total de € 41.938,58, sendo € 38.179,38 referente 
a Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), e € 3.759,20 de Imposto de 
Selo, devido pelo facto de ter sido indevidamente reconhecida a isenção do IMT e 80% do Imposto 
de Selo, nos termos do artigo 20º do DL n.º 423/83, de 5 de Dezembro, por se verificar que não estão 
reunidos os pressupostos para aplicação da isenção prevista no referido diploma legal (...)”.

3. Nos presentes autos de impugnação judicial está em causa a legalidade dos actos de liquidação 
de IMT e de Imposto de Selo, cuja anulação a Impugnante demanda com o argumento de que, tratando-
-se de uma primeira aquisição de fracção integrante de um empreendimento turístico, realizada com a 
opção deliberada e expressa de afectar a fracção à exploração turística no âmbito desse empreendimento, 
essa aquisição enquadra -se na previsão do art. 20º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, be-
neficiando, por isso de isenção de IMT e de redução de 4/5 no Imposto de Selo.

A sentença recorrida, depois de fazer uma análise do que vem dito no preâmbulo do Decreto -Lei 
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, bem como do que se dispõe no art. 20º do mesmo diploma legal, e to-
mando em consideração a orientação firmada no acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, 
proferido por este STA em 23 de Janeiro de 2013, publicado na 1.ª Série do Diário da República, de 
4 de Março de 2013  - no sentido de que a primeira aquisição de fracção destinada a exploração turís-
tica não integra já a fase de instalação do empreendimento  -, cujo sumário cita, conclui o seguinte:

«(…) tal aquisição não pode beneficiar da isenção de IMT nem da redução do imposto de selo 
previstas no art. 20º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, à míngua do primeiro requisito 
cumulativo aí previsto – aquisição de fracção autónoma com destino à instalação de empreendimentos 
qualificados de utilidade turística, uma vez que o empreendimento já se encontrava licenciado e apto a 
funcionar e o Impugnante actuou como consumidor final de um produto turístico posto no mercado pelo 
promotor, que não como co -financiador na construção do empreendimento, de modo que a aquisição 
da fracção já não integrou a fase de instalação do empreendimento, mas a da sua exploração.».

Neste recurso, a Impugnante, ora Recorrente, insiste que beneficia da isenção de IMT e da redução 
do IS, nos termos previstos no art. 20º do referido Dec. Lei n.º 423/83, sustentando que o tribunal re-
corrido errou na interpretação da lei no que se refere ao conceito de “instalação”, já que desconsiderou 
a realidade jurídica que consubstancia o aldeamento turístico, em que uma pluralidade de entidades 
adquirem a propriedade de fracções antes da entrada em funcionamento do empreendimento e em que 
todas exercem a actividade turística através das unidades de alojamento que adquiriram.

Deste modo, a questão que se coloca neste recurso é a de saber se a aquisição pela Impugnante, 
efectuada em 26/1/2011, da fracção autónoma designada pela letra …………., que constitui unidade de 
alojamento do Aldeamento Turístico B…………………., e que integra, assim, um empreendimento tu-
rístico que, por Despacho do Senhor Secretário do Turismo publicado na 2ª Série do D.R. em 31/12/2010, 
veio a obter o estatuto de utilidade turística a título definitivo até 19/07/2017, se destinou ainda à instalação 
desse empreendimento ou, pelo menos, se integra ainda no processo de concretização dessa instalação, 
ou se, pelo contrário, o empreendimento já se encontrava inteiramente instalado à data da aquisição.

Tal questão foi apreciada e decidida em julgamento ampliado com a intervenção de todos os juízes 
desta Secção de Contencioso Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art.º 148º do Código de 
Processo nos Tribunais Administrativos, no processo que correu termos neste Tribunal sob o n.º 0968/12, 
e que deu origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, publicado na 1.ª Série do 
Diário da República, de 4 de Março de 2013.

Acórdão que, por decisão tomada pela maioria dos Juízes Conselheiros em exercício na Secção, 
uniformizou a jurisprudência nos seguintes termos: o conceito de «instalação», para efeitos dos bene-
fícios a que se reporta o n.º 1 do art. 20º, do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, reporta -se à 
aquisição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, 
depois de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as 
empresas que se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos e não os adquirentes 
de fracções autónomas em empreendimentos construídos/instalados em regime de propriedade 
plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a «instalação».

Tendo em conta a suprema importância da uniformidade da jurisprudência no âmbito interno dos 
tribunais, sobretudo em face da segurança e da estabilidade das relações jurídicas a que o direito deve 
ambicionar e aceder, e que encontra consagração no art.º 8º, n.º 3 do Código Civil – ao impor ao julgador 
o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma interpretação 
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e aplicação uniformes do direito – cumpre -nos aderir a essa orientação jurisprudencial sufragada pela 
maioria dos Juízes Conselheiros desta Secção e aos fundamentos em que se estribaram, vertidos de 
forma abreviada mas elucidativa no sumário desse acórdão uniformizador, com o seguinte teor:

I – Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos a que as 
mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das leis”, 
sendo que “Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos de direito, 
devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro decorrer 
directamente da lei” (art. 11º, nºs. 1 e 2, da LGT).

II – No âmbito do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendi-
mentos turísticos, estabelecido no Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, o conceito de instalação de 
um empreendimento turístico compreende o conjunto de actos jurídicos e os trâmites necessários ao 
licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme 
o caso) das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem 
como a obtenção dos títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística 
(cfr. Capítulo IV, arts. 23º ss).

III – Quando o legislador utiliza a expressão aquisição de prédios ou de fracções autónomas com 
destino à «instalação», para efeitos do benefício a que se reporta o n.º 1 do art. 20º, do Decreto -Lei 
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, não pode deixar de entender -se como referindo -se precisamente à aqui-
sição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois 
de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que 
se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos.

IV – Este conceito de «instalação» é o que se mostra adequado a todo o tipo de empreendimentos 
turísticos e não é posto em causa pelo facto de os empreendimentos poderem ser construídos/instalados em 
regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a «instalação».

V – Nos empreendimentos turísticos constituídos em propriedade plural (que compreendem 
lotes e ou fracções autónomas de um ou mais edifícios, nos termos do disposto no art. 52º, n.º 1, do 
Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março), destacam -se dois procedimentos distintos, ainda que possam 
ocorrer em simultâneo: um relativo à prática das operações necessárias a instalar o empreendimento; 
outro, relativo às operações necessária a pô -lo em funcionamento e a explorá -lo, sendo que a venda 
das unidades projectadas ou construídas faz necessariamente parte do segundo.

VI – O legislador pretendeu impulsionar a actividade turística prevendo a isenção/redução de pa-
gamento de Sisa/Selo, para os promotores que pretendam construir/criar estabelecimentos (ou readaptar 
e remodelar fracções existentes) e não quando se trate da mera a aquisição de fracções (ou unidades de 
alojamento) integradas nos empreendimentos e destinadas à exploração, ainda que sejam adquiridas 
em data anterior à própria instalação/licenciamento do empreendimento.

VII – Quem adquire as fracções não se torna um co -financiador do empreendimento, com a res-
ponsabilidade da respectiva instalação, uma vez que está a adquirir um produto turístico que foi posto 
no mercado pelo promotor, seja a aquisição feita em planta ou depois de instalado o empreendimento, 
como um qualquer consumidor final, tanto mais que as fracções podem ser adquiridas para seu uso 
exclusivo e sem qualquer limite temporal (no caso de empreendimentos turísticos constituídos em 
propriedade plural).

VIII – Não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas destinados à cons-
trução/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de alojamento por 
consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se encontrem afectas 
à exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no art. 20º, n.º 1, do 
Decreto -Lei n.º 423/83.

IX – Este resultado interpretativo é o que resulta do elemento histórico, racional/teleológico e 
também literal das normas jurídicas em causa.

X – “Os benefícios fiscais são medidas de carácter excepcional instituídas para tutela de inte-
resses públicos extrafiscais relevantes e que sejam superiores aos da própria tributação que impedem 
(artigo 2.º/1 do EBF) (…)” e embora admitindo a interpretação extensiva (artigo 10.º do EBF), não 
pode ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo 
de correspondência, ainda que imperfeitamente expresso (artigo 9.º/2 do C. Civil), para além de que 
porque representam uma derrogação da regra da igualdade e do princípio da capacidade contributiva 
que fundamenta materialmente os impostos, os benefícios fiscais devem ser justificados por um inte-
resse público relevante.

Razão pela qual se impõe negar provimento ao presente recurso e manter a sentença recorrida.
4. Termos em que acordam os juízes deste Supremo Tribunal em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 30 de Outubro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Pedro 
Delgado. 
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 Acórdão de 30 de Outubro de 2013.

Assunto:

Aldeamento turístico. Decreto -Lei n.º 423/83. Isenções de IMT e selo.

Sumário:

De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Janeiro de 2013 em julgamento ampliado, 
nos termos do disposto no artigo 148.º do CPTA, no processo n.º 968/12, e que 
deu origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, a aquisição 
de unidades de alojamento num empreendimento turístico, ainda que integradas 
no empreendimento em causa e, por isso, afectas à exploração turística, não pode 
beneficiar das isenções consagradas no artigo 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83 
de 05/12.

Processo n.º 1053/13 -30.
Recorrentes: A………… e outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 - RELATÓRIO
A………….., com o número de identificação fiscal ………. e B………….., com o número de 

identificação fiscal ………., ambos com domicílio em ……, ………., ……, ……….., em Kent  - In-
glaterra, impugnaram as liquidações adicionais de Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa 
de Imóveis e de Imposto de Selo, pedindo as suas anulações. Por sentença de 1 de Março de 2013, o 
TAF de Loulé, julgou improcedente a impugnação judicial. Reagiram os ora recorrentes interpondo o 
presente recurso cujas alegações integram as seguintes conclusões:

1ª  - Tratando -se da primeira aquisição de uma fracção integrante de um empreendimento turístico, 
feita com a opção deliberada de afectar o bem à exploração turística (como resulta claramente de o con-
trato de cedência de exploração ter sido assinado ainda antes da escritura pública de compra e venda), 
e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a essa aquisição os benefícios 
fiscais previstos no artigo 20º do DL 423/83  - isenção de IMT e redução de 4/5 de Imposto do Selo.

2ª  - A posição do Douto Tribunal na sentença ora recorrida, parece, com a devida vénia, resultar 
da desconsideração da nova realidade jurídica constituída pelo aldeamento turístico, em que se veri-
fica, ao contrário de anteriores situações de aplicação destes benefícios, e para além do promotor, uma 
pluralidade de proprietários que adquiriram as suas fracções antes da entrada em funcionamento do 
empreendimento e em que todos exercem, através das unidades de alojamento de que são proprietários, 
uma actividade turística.

3ª  - O conceito de instalação, em torno do qual gira toda a questão em apreciação, deve, desta 
forma, ser interpretado de forma dinâmica, e, muito em particular, com consideração dessas novas 
realidades jurídico económicas.

Nestes termos e nos demais de Direito e com o sempre mui Douto Suprimento deste Venerando 
Tribunal, deve ser dado provimento ao presente Recurso, anulando -se a Douta Sentença recorrida, por 
ilegal com as demais consequências legais, nomeadamente a anulação da liquidação de IMT, IS e juros 
compensatórios.

Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
Os recorrentes acima identificados vêm sindicar a sentença do TAF de Loulé, exarada a fls. 80/90, 

em 01 de Março de 2013.
A sentença recorrida julgou improcedente impugnação judicial deduzida contra a liquidação adi-

cional de IMT e IS, por via da aquisição de fracção autónoma em 2011, para fins de exploração turística, 
integrantes de um empreendimento turístico, a funcionar no prédio urbano designado “C………….. ou 
D………..”, no entendimento de que a aquisição dos imóveis não se destina à instalação de empreen-
dimento turístico, nos termos e para os efeitos do estatuído no artigo 20.º do DL 423/83.

Os recorrentes terminam as suas alegações com as conclusões de fls. 110/111, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685º -A/1 do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.
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A recorrida não contra -alegou.
A nosso ver o recurso não merece provimento.
Situação em tudo idêntica à, ora, em apreciação foi apreciada em julgamento alargado, nos 

termos do estatuído no artigo 148.º do CPTA, pelo STA 1 (Acórdão de 23 de Janeiro de 2003 -P. 
0968/12, disponível no sitio da Internet www.dgsi.pt) cujo discurso fundamentador se subscreve e cujo 
sumário é do seguinte teor:

I  - Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos a que as 
mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das leis, 
sendo que “sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos de direito, 
devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro decorrer 
directamente da lei” (art. 11.º n.ºs 1 e 2, da LGT).

II  - No âmbito do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimen-
tos turísticos, estabelecido no Decreto  - lei n.º 39/2008, de 7 de Março, o conceito de instalação de 
um empreendimento turístico compreende o conjunto de actos jurídicos e os trâmites necessários ao 
licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações necessárias 
à construção de um empreendimento turístico, bem como a obtenção dos títulos que o tornem apto a 
funcionar e a ser explorado para a finalidade turística (cf. Capítulo IV, arts. 23.º e ss).

III  - Quando o legislador utiliza a expressão aquisição de prédios ou de fracções autónomas com 
destino à «instalação», para efeitos do beneficio a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º do Decreto -Lei 
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, não pode deixar de entender -se como referindo -se precisamente à aqui-
sição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois 
de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que 
se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos.

IV  - Este conceito de «instalação» é o que se mostra adequado a todo o tipo de empreendimentos 
turísticos e não é posto em causa pelo facto de os empreendimentos poderem ser construídos/insta-
lados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a 
«instalação».

V  - Nos empreendimentos turísticos constituídos em propriedade plural (que compreendem lotes 
e ou fracções autónomas de um ou mais edifícios, nos termos do disposto no art. 52º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março), destacam -se dois procedimentos distintos, ainda que possam ocorrer 
em simultâneo: um relativo à prática das operações necessárias a instalar o empreendimento; outro, 
relativo às operações necessárias a pô -lo em funcionamento, e a explorá -lo, sendo que a venda das 
unidades projectadas ou construídas faz necessariamente parte do segundo.

VI  - O legislador pretendeu impulsionar a actividade turística prevendo a isenção/redução de 
pagamento de Sisa/Selo, para os promotores que pretendem construir/criar estabelecimentos (ou 
readaptar e remodelar fracções existentes) e não quando se trate de mera aquisição de fracções (ou 
unidades de alojamento) integradas nos empreendimentos e destinadas à exploração, ainda que 
sejam adquiridas em data anterior à própria instalação/licenciamento do empreendimento.

VII  - Quem adquire as fracções não se torna um co -financiador do empreendimento, com a res-
ponsabilidade da respectiva instalação, uma vez que está a adquirir um produto turístico que foi posto 
no mercado pelo promotor, seja a aquisição feita em planta ou depois de instalado o empreendimento, 
como um qualquer consumidor final, tanto mais que as fracções podem ser adquiridas para o seu uso 
exclusivo e sem qualquer limitação temporal (no caso de empreendimentos turísticos constituídos em 
propriedade plural). VIII  - Não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas 
destinados à construção/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades 
de alojamento por consumidores finais, ainda que por integradas no empreendimento em causa se 
encontrem afectas à exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no 
art. 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83.

IX  - Este resultado interpretativo é o que resulta do elemento histórico, racional/teleológico e 
também das normas jurídicas em causa.

X  - Os benefícios fiscais são medidas de carácter excepcional instituídas para tutela de interesses 
públicos extrafiscais relevantes e que sejam superiores aos da própria tributação que impedem (artigo 
2.º/1 do EBF) (...) “e embora admitindo a interpretação extensiva (artigo 10.º do EBF), não pode ser 
considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo de cor-
respondência, ainda que imperfeitamente expresso) (artigo 9.º/2 do C. Civil), para além de que porque 
representam uma derrogação da regra da igualdade e do princípio da capacidade contributiva que 
fundamenta materialmente os impostos, os benefícios fiscais devem ser justificados por um interesse 
público relevante”.

A posição dos recorrentes segue a posição sustentada pelos doutos votos de vencido emitidos 
no citado acórdão, mas que, não obstante o seu brilhantismo, como decidiu o STA, não captou a real 
intenção do legislador ao isentar de IMT e reduzir o IS nas aquisições de imóveis tendo em vista a 
instalação de empreendimentos turísticos.
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A sentença recorrida não merece, pois, censura.
Termos em que deve negar -se provimento ao presente recurso jurisdicional, mantendo -se a 

sentença recorrida na ordem jurídica.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1.
Em 19 de Julho de 2010, a Câmara Municipal de Vila do Bispo emitiu o alvará de utilização 

n.º 152/2010, relativo ao “E………………”, onde consta a utilização “apartamentos turísticos de 
quatro estrelas”.

2.
Nos dias 20 de Julho e 24 de Setembro de 2010, o Instituto do Turismo, IP, aprovou o título cons-

titutivo do empreendimento turístico com propriedade horizontal designado “E……………….”.
3.
Em 31 de Dezembro de 2010, na 2.ª Série do Diário da República, foi publicado o Despacho do 

Secretário de Estado do Turismo n.º 19.364/2010 no qual, além do mais, foi decidido “1  - Atribuir 
utilidade turística a título definitivo ao E…………..” e “2  - Fixar a validade da utilidade turística em 
sete anos (...) ou seja, até 19 de Julho de 2017”

4.
No dia 17 de Janeiro de 2011, A……………. e B……………. adquiriram a fracção au-

tónoma designada pelas letras …………, destinada a alojamento turístico, que faz parte do 
E………………………..

5.
Os Impugnantes celebraram com F……………….., SA, na qualidade de entidade exploradora 

do aldeamento turístico “E…………….”, um acordo designado “Contrato de Arrendamento para Ex-
ploração Turística” relativo à fracção autónoma identificada em 4.

6.
No dia 11 de Janeiro de 2011, foram apresentadas as declarações Modelo 1 n.º 2011/8881 e 

2011/8905 para liquidação de IMT e respectivo imposto de Selo Verba 1.1., referente àquela aquisição 
do direito de propriedade plena da fracção autónoma ………….. do E……………., na proporção de 
50% para cada Impugnante.

7.
Com base em cada uma destas declarações foram emitidas  - actos impugnados  - as liquidações 

adicionais de IMT e IS que foram notificadas ao Impugnante respectivo nos seguintes termos: “Fica 
por este meio notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura do aviso 
de recepção, solicitar guias neste Serviço de Finanças para pagamento do valor total de € 18.674,67, 
sendo € 17.000,75 referente a Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), 
e € 1.673,92 de Imposto de Selo, devido pelo facto de ter sido indevidamente reconhecida a isenção 
do IMT e 80% do Imposto de Selo, nos termos do artigo 20.º do DL n.º 423/83, de 5 de Dezembro, por 
se verificar que não estão reunidos os pressupostos para aplicação da isenção prevista no referido 
diploma legal (...)”.

3  - DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Loulé julgou improcedente a impugnação judicial, por entender que 

(destacam -se apenas os trechos mais relevantes da decisão com maior interesse para o presente recurso):
“I. RELATÓRIO
A…………………, com o número de identificação fiscal ………… e B………………., com o 

número de identificação fiscal ………., ambos com domicílio em ………., ……., …………., ………., 
em Kent  - Inglaterra, vêm impugnar as liquidações adicionais de Imposto Municipal sobre a Transmissão 
Onerosa de Imóveis e de Imposto de Selo, pedindo as suas anulações.

(...)
II. VALOR DA CAUSA / QUESTÕES DECIDENDAS
(…)
III  - A. PROBATÓRIO
(...)
IV. DIREITO
Nos termos do artigo 124.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, que estabelece 

a “ordem de conhecimento dos vícios na sentença”, o tribunal deve apreciar prioritariamente os que 
conduzam à declaração de inexistência ou nulidade do acto impugnado e, depois, os vícios alegados 
que conduzam à sua anulação, devendo começar por aqueles “cuja procedência determine, segundo o 
prudente critério do julgador, mais estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos”.

Ora, a eventual procedência da violação de lei propicia ao interessado tutela mais estável e eficaz, 
uma vez que, em geral, impede a renovação do acto.
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Pelo que se conhecerá primeiro da questão de saber se a primeira aquisição de fracção autónoma 
destinada a exploração turística e integrada em empreendimento turístico de propriedade plural a que 
foi atribuído o estatuto de utilidade turística integra, ou não, a fase de instalação desse empreendimento.

ASSIM, QUANTO AO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO BENEFICIO FISCAL PREVISTO NO 
artigo 20º DO DECRETO -LEI n.º 423/83, DE 5 DE DEZEMBRO:

Esta questão foi recentemente decidida pela Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo, em julgamento ampliado, nos termos do artigo 148.º do CPTA, pelo que, neste 
circunstancialismo, há que aderir à posição maioritariamente sufragada (6 votos a favor, 4 contra) no 
acórdão do STA de 23 de Janeiro de 2013  - processo n.º 969/12 (cfr., ainda, os arestos nºs 969/12, 
1001/12 e 1005/12 proferidos na mesma sessão e os n.ºs 971/12, 972/12, 999/12, 1003/12 e 1193/12, 
proferidos na sessão seguinte, em 30 de Janeiro de 2013, todos no mesmo sentido  - que, adiante -se 
desde já, foi o de a primeira aquisição de fracção destinada a exploração turística não integrar já a fase 
de instalação do empreendimento).

Vejamos, pois:
O Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, veio actualizar o instituto da utilidade turística 

que, de acordo com o seu preâmbulo, se havia revelado “um dos instrumentos mais eficazes para o 
desenvolvimento do sector, em particular no que respeita a equipamento hoteleiro e similar, a que foi 
inicialmente dirigido”, mas que, após 30 anos de vigência, não correspondia já às necessidades efec-
tivas do sector do turismo.

Nos termos do seu artigo 1º, “A utilidade turística consiste na qualificação atribuída aos empre-
endimentos de carácter turístico que satisfaçam os princípios e requisitos definidos no presente diploma 
e suas disposições regulamentares”, sendo atribuída  - artigo 2º, n.º 1  - “por despacho do membro do 
governo com tutela sobre o sector do turismo”.

Por regra  - artigo 3º, n.º 5  - “A utilidade turística abrange a totalidade dos elementos compo-
nentes ou integrantes dos empreendimentos”, podendo  - artigo 7.º  - ser atribuída a título prévio ou 
definitivo, sendo (n.º 2) “a título prévio quando for atribuída antes da entrada em funcionamento dos 
empreendimentos novos e nos casos previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 5º” e (n.º 3) a titulo 
definitivo “quando for atribuída a empreendimentos já em funcionamento ou resultar da confirmação 
da utilização turística concedida a título prévio”.

Dispõe o
Artigo 20º do mesmo Decreto -Lei nº423/83:
1  - São isentas de sisa e do imposto sobre sucessões e doações, sendo o imposto do selo redu-

zido a um quinto, as aquisições de prédios ou de fracções autónomas com destino à instalação de 
empreendimentos qualificados de utilidade turística, ainda que tal qualificação seja atribuída a título 
prévio, desde que se mantenha válida e seja observado o prazo fixado para a abertura ao público do 
empreendimento.

2  - A isenção e a redução estabelecidas no número anterior verificar -se -ão também na transmissão 
a favor da empresa exploradora, no caso de a proprietária ser uma sociedade de locação financeira e 
a transmissão se operar ao abrigo e nos termos do contrato de locação financeira que determinou a 
aquisição do empreendimento pela sociedade transmitente.

Estes benefícios são de aplicação automática, pois resultam directa e imediatamente da lei, pelo 
que não têm de ser reconhecidos no despacho de atribuição da utilidade turística.

São, assim, requisitos da isenção de sisa, rectius IMT, e da redução a 1/5 do Imposto de Selo:
1  - O prédio ou a fracção autónoma adquirida tem que se integrar na fase de instalação de empre-

endimento qualificado como de utilidade turística;
2  - O estatuto de utilidade turística tem que estar válido; e
3  - Tem que ser observado o prazo fixado para a abertura ao público do empreendimento.
Quanto ao primeiro requisito, sumariou -se no citado acórdão do STA:
“I  - Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos a que as 

mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das leis”, 
sendo que “Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos de direito, 
devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro decorrer 
directamente da lei” (art. 11.º, nºs 1 e 2, da LGT).

II  - No âmbito do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendi-
mentos turísticos, estabelecido no Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, o conceito de instalação de 
um empreendimento turístico compreende o conjunto de actos jurídicos e os trâmites necessários ao 
licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme o 
caso) das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem como 
a obtenção dos títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística (cfr. 
Capítulo IV, arts. 23.º ss.).

III  - Quando o legislador utiliza a expressão aquisição de prédios ou de fracções autónomas com 
destino à «instalação», para efeitos do beneficio a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º do Decreto -Lei 
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n.º 423/83, de 5 de Dezembro, não pode deixar de entender -se como referindo -se precisamente à aqui-
sição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois 
de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que 
se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos.

IV  - Este conceito de «instalação» é o que se mostra adequado a todo o tipo de empreendimentos tu-
rísticos e não é posto em causa pelo facto de os empreendimentos poderem ser construídos/instalados em 
regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a «instalação».

V  - Nos empreendimentos turísticos constituídos em propriedade plural (que compreendem lotes 
e ou fracções autónomas de um ou mais edifícios, nos termos do disposto no art. 52º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março), destacam -se dois procedimentos distintos, ainda que possam ocorrer 
em simultâneo: um relativo à prática das operações necessárias a instalar o empreendimento; outro, 
relativo às operações necessárias a pô -lo em funcionamento e a explorá -lo, sendo que a venda das 
unidades projectadas ou construídas faz necessariamente parte do segundo.

VI  - O legislador pretendeu impulsionar a actividade turística prevendo a isenção/redução de pa-
gamento de Sisa/Selo, para os promotores que pretendam construir/criar estabelecimentos (ou readaptar 
e remodelar fracções existentes) e não quando se trate da mera a aquisição de fracções (ou unidades de 
alojamento) integradas nos empreendimentos e destinadas à exploração, ainda que sejam adquiridas 
em data anterior à própria instalação/licenciamento do empreendimento.

VII  - Quem adquire as fracções não se torna um co -financiador do empreendimento, com a res-
ponsabilidade da respectiva instalação, uma vez que está a adquirir um produto turístico que foi posto 
no mercado pelo promotor, seja a aquisição feita em planta ou depois de instalado o empreendimento, 
como um qualquer consumidor final, tanto mais que as fracções podem ser adquiridas para seu uso 
exclusivo e sem qualquer limite temporal (no caso de empreendimentos turísticos constituídos em 
propriedade plural).

VIII  - Não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas destinados à cons-
trução/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de alojamento por 
consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se encontrem afectas 
à exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no art. 20º, n.º 1, do 
Decreto -Lei n.º 423/83. (...)”.

No caso dos autos, resulta provado  - aliás, as partes não divergem quanto aos factos, apenas quanto 
ao direito que lhes é aplicável  - que os Impugnantes fizeram a primeira aquisição de fracção autónoma 
integrada no “E…………….”, o qual, em datas anteriores à compra, já tinha tido o seu título consti-
tutivo de empreendimento turístico com propriedade horizontal aprovado pelo Instituto do Turismo, 
IP; era titular de alvará emitido pela Câmara Municipal de Vila do Bispo para “apartamentos turísticos 
de quatro estrelas”; e detentor do estatuto de “utilidade turística”. Mas, assim sendo, tal aquisição não 
pode beneficiar da isenção de IMT nem da redução do imposto de selo previstas no artigo 20º, n.º 1, 
do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, à míngua do primeiro requisito cumulativo aí previsto 
 - aquisição de fracção autónoma com destino à instalação de empreendimentos qualificados de utilidade 
turística  -, uma vez que o empreendimento já se encontrava licenciado e apto a funcionar e os Impug-
nantes actuaram como consumidores finais de um produto turístico posto no mercado pelo promotor, 
que não como co -financiadores na construção do empreendimento, de modo que a aquisição da fracção 
já não integrou a fase de instalação do empreendimento, mas a da sua exploração.

Ficando deste modo prejudicado o conhecimento dos restantes requisitos cumulativos de que 
depende o beneficio fiscal, bem como o conhecimento dos vícios de forma (falta de fundamentação) e 
procedimentais (preterição do direito de audição prévia) assacados aos actos impugnados, pois actuando 
a Administração no âmbito de poderes estritamente vinculados, os actos impugnados nunca poderiam 
ter outro conteúdo.

V. DECISÃO
Termos em que, julgando improcedente a Impugnação Judicial, se mantêm os actos de liqui-

dação adicionais de IMI e Imposto de Selo relativos à aquisição da fracção ……… que faz parte do 
E………………”

DECIDINDO NESTE STA:
A questão que se suscita no presente processo tem vindo a ser decidida de modo uniforme por 

este Supremo Tribunal Administrativo, na sequência do julgamento ampliado com a intervenção de 
todos os juízes desta Secção de Contencioso Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art.º 148.º 
do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), no processo n.º 968/12, e que deu 
origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, de 23 de Janeiro de 2013, publicado 
na 1.ª Série do Diário da República, de 4 de Março de 2013 (http://dre.pt/pdfgratis/20 13/03/04400.
pdf), págs. 1197 a 1217 (O acórdão pode também ser consultado em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/
35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f4a0c005dab5bc0980257b110039c597?OpenDocument.).

Foi nesse acórdão, cuja fundamentação o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé adop-
tou, que se louvou a sentença recorrida.
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No processo em que foi proferido o mencionado acórdão estava em causa indagar, tal como nos 
presentes autos, da ilegalidade dos actos de liquidação de IMT e de Imposto de Selo respeitantes à 
aquisição de uma fracção autónoma que faz parte de um aldeamento turístico, ou seja, se a mesma reúne 
todas as condições legais para beneficiar da isenção de IMT e de redução de imposto de selo previstos 
no art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, dada a utilidade turística reconhecida àquele 
aldeamento pelo Senhor Secretário de Estado do Turismo.

A sentença entendeu que não, por considerar não se verificar o primeiro requisito cumulativo pre-
visto naquele normativo  - aquisição de fracção autónoma com destino à instalação de empreendimentos 
qualificados de utilidade turística  -, “uma vez que o empreendimento já se encontrava licenciado e apto 
a funcionar e os Impugnantes actuaram como consumidores finais de um produto turístico posto no 
mercado pelo promotor, que não como co -financiadores na construção do empreendimento, de modo 
que a aquisição da fracção já não integrou a fase de instalação do empreendimento, mas a da sua 
exploração».

Os Recorrentes continuam a sustentar que, tratando -se da primeira aquisição de uma fracção in-
tegrante de um empreendimento turístico, feita com a opção deliberada de afectar o bem à exploração 
turística e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a essa aquisição os 
benefícios fiscais previstos no citado art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83 (isenção de IMT e redução de 
4/5 de Imposto do Selo).

Ou seja, o que importa determinar é se a primeira aquisição de imóvel integrado em empreendi-
mento a que foi atribuída utilidade turística se destinou ainda à instalação desse empreendimento ou 
se integra, pelo menos, no processo de concretização dessa instalação, ou se, pelo contrário, o empre-
endimento já se encontrava instalado à data dessas aquisições.

DO CONCEITO DE INSTALAÇÃO PARA EFEITOS DOS BENEFÍCIOS A QUE SE REFERE 
O art. 20.º DO DECRETO -LEI n.º 423/83, DE 5 DE DEZEMBRO

Como deixámos já dito, a questão foi apreciada e decidida no referido acórdão de 23 de Janeiro 
de 2013, em julgamento ampliado com a intervenção de todos os juízes desta Secção de Contencioso 
Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art. 148.º do CPTA, o qual, por decisão tomada pela 
maioria dos Juízes Conselheiros em exercício na Secção, uniformizou a jurisprudência nos seguintes 
termos:

«O conceito de «instalação», para efeitos dos benefícios a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º, 
do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, reporta -se à aquisição de prédios (ou de fracções 
autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois de devidamente licenciadas as 
respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que se dedicam à actividade de 
promoção/criação dos mesmos e não os adquirentes de fracções autónomas em empreendimentos cons-
truídos/instalados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» 
e não com a «instalação».

Como tem vindo a ser afirmado por este Supremo Tribunal Administrativo em ulteriores acór-
dãos em que a mesma questão se colocou, tendo em conta a suprema importância da uniformidade da 
jurisprudência no âmbito interno dos tribunais, sobretudo em face da segurança e da estabilidade das 
relações jurídicas a que o direito deve ambicionar e aceder, e que encontra consagração no art. 8.º, n.º 3 
do Código Civil  - ao impor ao julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento 
análogo, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito  - cumpre -nos aderir a essa 
orientação jurisprudencial e aos fundamentos em que se estriba o referido acórdão, vertidos, de forma 
abreviada mas elucidativa, no respectivo sumário. Sumário que já foi destacado na sentença recorrida 
cujo trecho destacamos supra e para o qual remetemos.

Os Recorrentes não aportam novas razões, alegando, em síntese, por um lado, que o julgador devia 
ter seguido os objectivos constantes da introdução do Decreto -Lei n.º 423/83 e fazer uma interpretação 
mais actualizada dos princípios dele constantes, o que conduziria a uma decisão de sentido oposto 
àquela a que chegou e, por outro lado, alegam que a sentença recorrida e o acórdão em que a mesma 
se baseia enfermam de enorme confusão conceptual entre os conceitos de exploração e instalação, por 
os decisores não terem tido o cuidado e a preocupação de entender a realidade económica subjacente 
à instalação de um empreendimento turístico. O essencial da tese que defendem coincide com a tese 
que consta dos votos de vencido lavrados no referido acórdão.

Assim, em face do art. 8.º, n.º 3, do Código Civil, e tendo em conta que, desde a prolação daquele 
acórdão, a questão tem vindo a ser apreciada e decidida uniformemente e com o mesmo sentido decisó-
rio, em vários outros acórdãos desta mesma Secção, impõe -se -nos, em respeito pela citada orientação 
jurisprudencial, julgar improcedente o recurso e confirmar a sentença recorrida

Preparando a decisão, formulamos a seguinte conclusão:
De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo de 23 de Janeiro de 2013 em julgamento ampliado, nos termos do disposto no 
art. 148.º do CPTA, no processo n.º 968/12, e que deu origem ao acórdão uniformizador de jurispru-
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dência n.º 3/2013, a aquisição de unidades de alojamento num empreendimento turístico, ainda que 
integradas no empreendimento em causa e, por isso, afectas à exploração turística, não pode beneficiar 
das isenções consagradas no art. 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83 de 05/12.

4. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.
Custas pelos Recorrentes.

Lisboa, 30 de Outubro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques 
da Silva. 

 Acórdão de 30 de Outubro de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do vinho. Auxílio estatal. Violação do dever de notificação do au-
xílio à Comissão Europeia. Direito comunitário. Princípio da Proporcionalidade. 
Princípios da confiança e da segurança jurídica.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional na-
cional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do artigo 92º 
do Tratado (atual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de 
uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., cobrada aos agentes do sector 
e representando mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I. P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, «um 
grau suficiente de probabilidade» de tal medida envolver auxílios estatais, em 
termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I. P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I. P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1147/13 -30.
Recorrente: A…………………, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. - A………………., LDA, melhor identificada nos autos, recorre para este Supremo Tribunal 

da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu de 28 -03 -2013, que julgou improcedente a 
impugnação por si deduzida contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação 
da taxa de promoção devida ao Instituto da Vinha e do Vinho, no montante de 42.540,81 € e relativa 
ao mês de Outubro de 2008.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do acto tributário relativo à taxa de promoção 
alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho com referência ao mês de Outubro de 2008.

B. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sentença 
ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante»  - cf. página 21 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

C. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade ou da 
parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal ou independentemente 
dos aspectos da mesma taxa que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas quanto 
à respectiva compatibilidade com o mercado comum, verifica -se, no caso da taxa em causa dos autos, 
uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de notificação da medida à Comissão, ao arrepio do 
disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) e consequente proibição 
de execução de semelhante medida, prevista no mesmo artigo.

D. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente invocada e provada 
nos autos — cf. alíneas D), E) e F) dos factos provados —, pelo que o Tribunal a quo não podia ter 
decidido no sentido em que decidiu na sentença ora posta em crise.

E. É inegável que estamos perante um auxílio de Estado, porquanto as campanhas de promoção 
e de publicidade do vinho que beneficiam um determinado conjunto de empresas, são financiadas 
com receitas da taxa de promoção, sendo consequentemente possível identificar os três elementos que 
caracterizam um auxílio de Estado: (i) a vantagem económica (a vantagem económica para os opera-
dores do sector vitivinícola decorre do facto de não terem de suportar o encargo com a organização da 
promoção dos seus produtos); (ii) para um determinado grupo de destinatários (a vantagem económica 
é atribuída a um determinado conjunto de empresas ou sector de actividade, in casu, o sector do vinho 
e dos produtos vinícolas); (iii) financiada através de recursos estatais (as receitas utilizadas provêm 
da cobrança da taxa de promoção que, como é claro, é um recurso estatal).

F. A própria Comissão reconhece, nas decisões que se encontram juntas aos autos, que estamos 
perante um auxílio de Estado (cf. parágrafos 57, 102 ou 131 da decisão junta com a petição inicial 
e parágrafos 84, 113 ou 131 da Decisão de 20.07.2010, junta aos autos com a contestação do IVV).

G. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está demonstrado nos autos e 
vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, entre outros, da Decisão 
da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010) —, a fonte de financiamento 
de auxílios de Estado.

H. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

I. A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a taxa de promoção — que consubs-
tancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória ou legal, de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE) — cf. jurisprudência do Tribunal de 
Justiça da União Europeia 4 e pág. 48 do Parecer jurídico junto aos autos.

J. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão – cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

K. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados — conforme melhor decorre 
do parágrafo 3 da decisão junta com a petição inicial, que ora se transcreve: «(3) Resultando das 
informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, desde 1995, sem autorização 
prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados».)

L. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE 
foi, inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão 
que se juntou com a petição inicial.
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M. A taxa de promoção, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum e manter -se -á inválida, relativamente ao 
período em questão nos autos, por mais regular e compatível com o mercado comum que se venha a 
considerar, a final, o auxílio investigado (cf. por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) 
e foi explicado na petição inicial que dá causa aos autos.

N. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» — cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf.., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

O. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido — como o foi (cf. pa-
rágrafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das 
campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os 
produtos nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do 
artigo 108º, n.º 3, do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declarem a 
anulação dos actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que 
o estabelecimento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão 
Europeia, é contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos 
relativamente ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Outubro de 2008 e veio a ser, 
com manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

P. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n. 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, colect., p. 1 -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo c -261/01 e 262/02.

Q «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais na-
cionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado— Membro é, em princípio, obrigado 
a restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 
1997, Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, colect., p. 1 -165, n.º 20)» — cf. parágrafo 53 do Acórdão 
do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

R. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é 
afectada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por 
uma decisão final da Comissão.»  - cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido 
no processo c -261/01 e 262/02.

S. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 
artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem 
sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
T. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-

ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
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U. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto erro de julgamento na sentença proferida, 
rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação da sentença aqui posta em crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa — 
consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços 
e actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio 
propriamente dito que financia)?

O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de 
um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se 
encontra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo 
de auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão 
sobre a respectiva compatibilidade?

Em caso negativo — e na hipótese de o Estado  - Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?»

2. - Foram apresentadas contra -alegações pelo Instituto do Vinho e da Vinha, com as seguintes 
Conclusões:

«A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência ao período mensal de Outubro de 2008.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — artigos 660.º, n.º 2, 684.º, nºs 2 e 3 e 685.º -A, nºs 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações — cfr. conclusões C e D das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado. E. Ao invés de atacar propriamente 
a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a conduta do Tribunal baseando -se no por 
si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à sua posição.

F. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação.

G. A posição aí defendida, já foi confirmada pelo STA nos recentes Acórdãos de 23 de Abril de 
2013, proferidos nos recursos n.º 29/13 -30 e n.º 48/13, de 30 de Abril de 2013, proferidos nos recursos 
n.º 292/13 -30 e n.º 1503/12 e de 22 de Maio de 2013, proferidos nos recursos n.º 1311/12 -30, n.º 9/13, 
n.º 44/13, n.º 53/13 e n.º 200/13 -30.

H. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da 
sua decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado 
CE — hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa 
com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

I. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comuni-
tária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.
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J. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a mais 
de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

K. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

L. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
M. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pre-
tensões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

N. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual abrange o período compreendido entre 2002 e 2006 — a que diz respeito a taxa em crise 
nos presentes Autos — foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também 
referidos pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

O. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfi: Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.os 1 e 4.

P. A decisão final do procedimento — já transitada, ao contrário do que insinua a Recorrente 
nas suas alegações — conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas relativas à 
promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e de países 
terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de financiamento 
da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação prévia nos 
termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

Q. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a 
Comissão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como 
auxílios estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, 
caso em que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

R. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

S. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum 
dos agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão 
comunicando que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o 
Estado considera a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer 
reembolso — fr. doc n.º 7 em anexo.

T. Em Outubro de 2012 — através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 8 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

U. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de 
qualquer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

V. Também no que respeita às acções de promoção financiadas pelas receitas da taxa de promoção 
no período compreendido entre 2007 e 2011 — as quais não se encontram abrangidas pela Decisão de 
2010 —, a Comissão já encerrou as suas diligências de investigação preliminares, não tendo sequer 
chegado a instaurar qualquer procedimento de investigação formal, nesta matéria.
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W. À semelhança do sucedido para o período compreendido entre 2002 e 2006, através de carta 
datada de 3 de Agosto de 2012, o Estado Português informou a Comissão de que os apoios concedi-
dos entre 2007 e 2011 preenchem as condições previstas nos artigos 1.º e 2.º do Regulamento (CE) 
1998/2006 da Comissão, respeitando os limites de minimis aí estabelecidos, pelo que não constituem 
auxílios de Estado, na acepção do artigo 107.º, n.º 1 do TFUE — y9: doc. n.º 9 em anexo.

X. Através de carta datada de 18 de Setembro de 2012, a Comissão confirmou que toma boa nota 
do preenchimento dos limites de minimis pelos apoios concedidos entre 2007 e 2011 reconhecendo 
assim que, de acordo com as informações transmitidas por Portugal, os apoios em causa preenchem as 
condições previstas no Regulamento (CE) 1998/2006 da Comissão, pelo que obedecem aos limites de 
mínimis aí fixados, não constituindo, consequentemente, auxílios de Estado — cf. doc. n.º 10 em anexo.

Y. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.»

3. - O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu douto parecer no seguinte sentido:
«A questão controvertida é relativa à ilegalidade da taxa de promoção de Outubro de 2008 com 

base na falta de notificação prévia à Comissão Europeia.
Como no art. 92. n.º 1 do T.C.E. (nem no actual art. 107. n.2 1 do T.F.U.E.) não se indica a forma 

que podem assumir os “auxílios concedidos pelos Estados”, a Comissão Europeia assume casuistica-
mente o controle da existência em violação das “regras da concorrência”.

Assim, a Comissão Europeia não declarou inicialmente a ilegalidade da dita taxa, tendo apenas 
dúvidas quanto a medidas à mesma associadas, de auxílio à promoção e à publicidade e dos produtos 
vínicos, e bem assim quanto ao financiamento das mesmas, bem como dos auxílios à formação, das 
mesmas não serem violadoras do direito comunitário, razão pela qual instaurou um processo contra 
o Estado Português, vindo a determinar a recuperação de parte desses auxílios, conforme consta de 
decisão de 20.07.2010, proferida vários anos depois.

Contudo, o Estado Português não aceitou essa decisão, quanto ao entendimento tido de que a 
mesma tinha de ser notificada à Comissão Europeia e de ter ocorrido violação do previsto no n.º 3 do 
art. 88. do T.C.E. (actual n.º 3 do art. 108. do T.F. da EU.), tendo interposto recurso para o TJ, razão 
pela qual a sentença recorrida a terá desconsiderado.

Certo é que no mesmo o E.P. veio a alegar tratar -se de auxílios “de minimis” e que assim ficavam 
fora da acção da Comissão, não ocorrendo a impossibilidade da execução da taxa dos autos, segundo 
o que resulta do enquadramento no art. 94º do T.C.E. (actualmente no n.º 4 do art. 108º), e ainda no 
Regulamento (CE) n.º 1998/06, da Comissão, de 15/12/06.

Por outro lado, a jurisprudência do S.T.A. tem vindo a decidir que a dita violação existe apenas se 
com “um grau suficiente de probabilidade” for possível extrair que as ditas medidas envolvem auxílios 
estatais, conforme veio a ser decidido em vários acórdãos do S.T.A., o que no dito contexto não ocorre.

2.2. Finalmente, quanto à questão prejudicial de sujeitar à apreciação pelo T.J. da U.E. a questão 
da execução ficar sujeitas às regras do disposto no art. 88. n.º 3 do T.C.E. (actual n.º 3 do art. 108. do 
T.F.U.E.), enquanto a Comissão não proferir decisão definitiva: Fundamenta -se o pedido no decidido 
em jurisprudência comunitária que se identifica com os acórdãos de 5 -10 -06 e de 21 -10 -06 do T.J., 
proferidos nos processos C -368/04 e C -261/01.

E é certo tratar -se de matéria da competência exclusiva da União Europeia, segundo o que resulta 
agora do art. 3º n.º 1 alínea b) do T.F.U.E..

Contudo, anteriormente o T.J. veio a admitir que situações do tipo da dos autos se pudessem con-
solidar, em face do tempo decorrido até à Comissão ter tomado uma decisão definitiva, como ocorreu 
no acórdão RSV, bem como que seja o juiz nacional a aferir as consequências de uma eventual violação 
do direito comunitário, em termos de para além da recuperação, haver de se anular o acto, com base 
na violação das regras da concorrência, e em que há interesses legítimos de terceiros também a salva-
guardar, como ocorreu no caso Oelmühle.

3. Conclusão:
Parece que o recurso é de improceder.»
5. - Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
6. - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
A) No dia 26 de Novembro de 2008, a A………………… procedeu à autoliquidação da quantia 

de E 42.540.81, a título de taxa de promoção referente ao mês de Outubro de 2008.
B) O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no decreto -lei 

n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 38/97, de 
12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.
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C) A presente Impugnação foi instaurada com base em petição inicial remetida, via postal, em 
2009.02.20.

D)  - No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE com 
vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado, 
encontrando -se o referido procedimento em curso, não tendo ainda sido adoptada decisão definitiva 
sobre o mérito da causa.

E)  - No documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob 
a epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN3S/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º Tratado CE (2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto da 

Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo produto 
dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países terceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portu-

gal, incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

…
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-

dade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxilio;

 - as medidas de auxilio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim com o 
financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibilidade 
com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”
F) 1) A Comissão Europeia encerrou o procedimento a que vimos aludindo através de decisão 

proferida em 20 -07 -2010, que Portugal questionou através do competente recurso de anulação que 
dirigiu ao Tribunal Geral da União Europeia.

decisão:
 - limitada até 31 de Dezembro de 2006 data da entrada em vigor das novas Orientações Comunitárias 

para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 2002— 2013, sem prejuízo da posição 
que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa data.”
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Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º nº3 do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei nº137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º n.º 3, alínea e) do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem portuguesa 
no território dos outros Estados -Membros e/e países terceiros executados ilegalmente por Portugal em 
violação do artigo 108º, n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei 
nº137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno para efeitos do artigo 107º n.º 3, alínea c) do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006...”

7. Do objecto do recurso
Face ao teor das conclusões das alegações de recurso e ao teor das contra -alegações do recorrido, 

são as seguintes as questões trazidas à apreciação deste Supremo Tribunal Administrativo:
a) Saber se incorreu em erro de julgamento a sentença recorrida que julgou que a taxa de promo-

ção em causa nos autos não padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão 
Europeia, por força do disposto no artº 88º do TCE (actual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

c) Aferir da necessidade do reenvio prejudicial o TJUE para conhecimento das questões suscitadas 
na parte final das alegações da recorrente.

7.1 Do alegado erro de julgamento imputado à sentença recorrida e do pedido de reenvio do 
processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia.

As questões suscitadas no presente recurso, e acima referidas nas alíneas a) e b) do ponto 7, são, 
até nos pressupostos de facto, em tudo idênticas às que foram apreciadas e decididas neste Supremo 
Tribunal Administrativo pelo acórdão de 23/04/2013, proferido no processo n.º 29/12, in www.dgsi.pt, 
a que se seguiram múltiplos acórdãos de que referiremos, sem preocupações de exaustão, os seguintes: 
acórdãos 292/13 de 30.04.2013, de 22.05.2013, proferidos nos recursos 9/13, 44/13, 53/13, 200/13, e 
1311/12, de 29.05.2013, proferidos nos recursos 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/13, de os três últimos 
em que o presente relator teve intervenção como adjunto.

Concordamos com a doutrina expendida naquele aresto de 23.04.2013, e nos que lhe seguiram, 
inteiramente transponível para o caso subjudice, sendo as alegações e contra -alegações muito seme-
lhantes às produzidas neste Acórdão de 23.04.2013, variando apenas o montante e o período da taxa 
 - no caso em apreço estão em causa as taxas de promoção referentes ao mês de Outubro de 2008, no 
montante de 42.540,81 €  - pelo que remetemos, com a devida vénia, para a argumentação jurídica aí 
aduzida, por economia de meios e tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito 
(cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC).

Escreveu -se naquele Acórdão 29/13:
«4. Caracterização da taxa de promoção do vinho
Segundo o n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o Instituto do Vinho 
e da Vinha (IVV, IP.,) tinha por missão, “coordenar e controlar a organização institucional do sector 
vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política comunitária e pre-
parar as regras para a sua aplicação, bem como participa na coordenação e supervisão da promoção 
dos produtos vitivinícolas”.

Como se pode ler na Decisão da Comissão, de 20/7/2010 C (2010) 4891 final, nas suas funções 
de coordenação geral do sector vitivinícola, o IVV realiza dois tipos de actividades:

 - actividades que visam, principalmente os vinhos e produtos vínicos produzidos em Portugal, 
designadamente, as relativas à auditoria dos sistemas de controlo e certificação dos vinhos;

 - actividades destinadas, indistintamente, aos vinhos e produtos originários de Portugal e aos 
originários dos outros Estados -Membros e/ou países terceiros e comercializados em Portugal;

 - o IVV, I.P., presta igualmente determinados serviços a terceiros, nomeadamente: (i) organização 
e promoção das actividades de formação para os agentes económicos, organizações profissionais 
e interprofissionais do sector vitícola e funcionários do IVV; (ii) disponibilização aos agentes eco-
nómicos do sector da capacidade de armazenagem das infra -estruturas do IVV; e (iii) prestação de 
serviços do Laboratório do IVV e formação do seu próprio pessoal e de outros operadores do sector 
vitivinícola (financiada em grande parte por programas de apoio comunitário) (1).

Da referida Decisão resulta de igual modo que o apoio à promoção genérica do vinho e dos 
produtos vínicos foi atribuído desde 1997, por concurso, à Viniportugal, associação de natureza in-
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terprofissional representativa do sector, que foi, desta forma, a beneficiária da totalidade do produto 
da taxa parafiscal destinada a esse fim.

A prestação dos mais diversos serviços ao sector vitivinícola e respectivos operadores levou 
o legislador a fixar que o financiamento do IVV, IP., seria garantido, em larga medida, através da 
receita proveniente do produto das taxas cobradas sobre os vinhos e os produtos vínicos (cfr., a título 
de exemplo, o art. 31º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 de Abril), que aprovou os res-
pectivos Estatutos.

Através do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho (2), o legislador reformulou o sistema de taxas 
existente e procedeu à criação de uma única taxa incidente sobre os produtos vínicos, a cobrar pelo IVV, 
IP., que constituía a principal fonte de financiamento das acções de coordenação geral do sector (3).

De acordo com o estatuído no art. 1º, n.º 1, daquele diploma, “Os vinhos e produtos vínicos pro-
duzidos no território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam 
sujeitos à aplicação de uma taxa, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV), relativamente à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”. Mas como este decreto -lei não chegasse 
a ser regulamentado, o legislador, através do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, veio introduzir 
melhorias no regime da referida taxa de forma a adequar a matéria aos objectivos da política vitivi-
nícola nacional e comunitária (cfr. o respectivo preâmbulo).

Quanto ao âmbito da taxa de promoção do vinho, o art. 1º do diploma reproduziu o anterior 
preceito e, quanto aos sujeitos, resulta do art. 3º que a taxa de promoção é devida quer pelos agentes 
económicos quer pelos produtores, no caso previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 2º do Decreto -Lei 
n.º 119/97. Por sua vez, mantém -se, igualmente, no art. 11º, n.º 1, que a fixação do valor da taxa seria 
objecto de portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

No seguimento do mencionado decreto -lei, foram publicadas diversas portarias, sendo de salientar 
a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que serviu, no caso em apreço, à fixação do valor da 
taxa a pagar pela recorrente.

Com interesse para a decisão, importa ainda considerar que, segundo a Decisão da Comissão 
de 2010, o produto da taxa de promoção, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcio-
namento do IVV, I.P., destina -se, em primeiro lugar, ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do sector do vinho prestados por si e, em segundo lugar, às actividades de promoção do vinho 
e dos produtos vínicos.

No que respeita à actividade de promoção do vinho, verifica -se que uma parte da taxa é destinada 
a campanhas de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos, sem referência à sua origem, em 
Portugal e, outra parte, a campanhas de promoção do vinho e dos produtos vínicos portugueses no 
território dos outros Estados -Membros e de países terceiros. No período sobre que incidiu a decisão 
da Comissão de 2010, os custos das acções de formação organizadas pelo IVV, I.P., com excepção de 
uma formação de interesse geral «Sistemas de informação e Gestão Vitivinícola 2000», cujo custo total 
foi de 367,12 EUR, foram integralmente suportadas pelos programas do Fundo Social Europeu, pelo 
que nem os agentes económicos nem o IVV tiveram de contribuir para o seu financiamento.

É esta taxa que, segundo a recorrente, enferma de ilegalidade manifesta, decorrente da falta 
de notificação prévia à Comissão e respectiva execução antes da decisão final daquela entidade, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE)  - pontos D 
e L das Conclusões.

5. Da relevância das decisões da Comissão emitidas sobre a taxa de promoção
Segundo o estatuído no art.108º do TFUE (ex artº 88º TCE) é da competência exclusiva da 

Comissão Europeia o exame permanente dos regimes de auxílios de Estado, em cooperação com os 
Estados -Membros, “com vista a impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado, como se 
conclui do Acórdão Lorenz” (4). Para tanto, é estabelecido um sistema de controlo prévio dos auxílios 
novos, previsto no n.º 3 do mesmo preceito e no art. 2º do Regulamento do processo (5), segundo o qual 
a Comissão deve ser informada, em devido tempo, dos projectos de auxílio, antes da sua execução.

“A fase preliminar do processo de controlo dos auxílios novos inicia -se, assim, com a notificação 
do projecto de auxílio, devendo os Estados (…) utilizar, para o efeito, formulários recomendados pela 
Comissão. A obrigação de notificar previamente os projectos de auxílio é uma obrigação incondicional 
dos Estados relativos a auxílios novos, incluindo a modificação dos existentes …” (6).

Os auxílios não notificados ou postos em execução antes de uma decisão da Comissão são objecto 
de um específico processo de controlo que se inicia com a recepção e análise de informações que a 
Comissão tenha recolhido oficiosamente ou através de denúncia de terceiros.

No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.
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Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que não 
constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de serviços 
ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º

A única acção de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 
367,12 EUR, não constitui um auxílio.

Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (7), isto é, desde que Portugal 
respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam o reembolso 
de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados -Membros, 
entre 1997 e 31 de Dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de Dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 
(que procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 
mediante recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das 
sétima e nona condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
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limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ - estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (8), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado 
aos auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação 
(…)”(Carta de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O art. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente no-

tificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não 
pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma 
decisão final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (9).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito directo na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente 
à Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda 
a ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (10).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de Novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os actos praticados durante o período da proibição 
contida no art. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, 
a posteriori, os actos inválidos»” (11). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um 
Acórdão de 1973 (12), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do 
Direito Comunitário, com vista a restabelecer o status quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (13).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância 
da obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão 
final da Comissão (14). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar 
a restituição de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro 
de 2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição 
de auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe-lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excepcionais.». (15)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos au-
xílios suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, 
como vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de 
promoção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro 
lado, coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da auto -liquidação em 
causa (relativa a Setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 
2004 dar início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no 
artigo 6º do regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação 
da obrigação de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (16), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (17), no caso concreto, por ilegalidade 
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formal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria 
que a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distin-
guir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas acções de promoção 
e publicidade dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respectivo 
financiamento, através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente 
da taxa cobrada aos operadores do sector vitivinícola e afecta, no essencial, ao financiamento da 
actividade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto -liquidação, no 
valor de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Setembro de 2007, 
com fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (18), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (19).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de Março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do art. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de Novembro de 1991 (20).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras proces-
suais previstas no Tratado (21).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes 
de recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para 
que possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja selectiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio entre os EM” (22).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (23), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afectação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a acções 
de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (art.11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto 
de não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, 
como vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência 
do TJ. Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo 
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objectivo essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma 
não implica, à partida, um auxílio concedido directa ou indirectamente através de recursos do Estado 
e, por outro lado, serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos 
auxílios de Estado (24).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, 
a Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das 
actividades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação 
geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, 
não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da Repú-
blica Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, 
de 15 de Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam 
ou não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, 
“um grau suficiente de probabilidade” (25) de tal medida envolver auxílios estatais (26), em termos 
de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem 
a consequente suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ile-
galidade da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o 
respectivo procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do art. 88º do TCE (ponto L 
das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da auto -liquidação em causa.» (fim de citação)

7.3 É esta a jurisprudência que também aqui se acolhe e se reitera, já que se entende que a res-
pectiva fundamentação é inteiramente transponível para o caso dos autos, mesmo tendo em conta que 
ao acto de liquidação em causa se refere a Outubro de 2008.

No caso em apreço, tendo em conta as circunstâncias supra referidas, e, em especial, o facto de a 
Comissão ter conhecimento perfeito de toda a situação em torno da taxa de promoção do vinho desde 
2004 e ter acabado por concluir não haver qualquer violação do Direito comunitário em relação a todas 
as componentes da mesma, podemos com segurança concluir que não haveria qualquer possibilidade 
de a sua intervenção poder influenciar o conteúdo material do acto de liquidação em causa, mesmo 
considerando ser referente aquele período de Outubro de 2008.

Com efeito a anulação da totalidade da taxa de promoção, como pretende a recorrente, por vício 
formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas circunstâncias do caso, seria contrária, 
desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito no já citado Acórdão 29/13, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a 
própria doutrina a sancionar com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia 
das ajudas de Estado residem na particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o 
de impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados-
-Membros sejam perturbadas pelas vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou 
ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não sub-
siste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da nulidade 
seria manifestamente desproporcionada.

Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a receita da taxa afecta ao financiamento das ac-
tividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do seu orçamento e que a componente da taxa que 
inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa apenas uma pequena parte.
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Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Acresce, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de 
Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se o julgado recorrido  - de 
improcedência da impugnação judicial deduzida – ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de 
reenvio prejudicial para o TJUE requerido pela recorrente.

8. Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando o julgado recorrido.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 30 de Outubro de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce 
Neto.

(1) Podemos dizer que estas são as suas atribuições essenciais desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de 
Setembro, e posteriores reestruturações pelos Decretos -Leis nsº. 102/93, de 2 de Abril; n.º 99/97, de 26 de Abril; n.º 47/2007, 
de 27 de Fevereiro e, finalmente, o n.º 66/2012, de 16 de Março, sendo para o efeito dotado de autonomia administrativa.

(2) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(3) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(4) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição das Ajudas de Estado concedidas em Violação do Direito 

Comunitário, Coimbra, 1994, pp. 58 ss.
(5) Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, que estabelece as regras de execução do 

artigo 93.º do Tratado CE.
(6) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2003, p. 271.
(7) Segundo o disposto no artigo 7, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, «A 

Comissão pode acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível com o mer-
cado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante designada «decisão condicional» 
(cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64)

(8) O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os cri-
térios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três 
exercícios financeiros por empresa beneficiária.

(9) Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999.
(10) Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, “O 

Papel dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da 
última frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., p. 56.

(11) Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.
(12) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.
(13) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.
(14) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Novembro de 1990, Processo C -354/90.
(15) Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.

(16) Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas 
de Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respectivo direito nacional, o que engloba o regime do procedi-
mento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis 
ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou 
análogos meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A 
revogação de actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, 
Revista do Ministério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, pp. 33 ss.

(17) Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos arts. 281 e 282º 
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da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos plasmados 
no art. 73º do CPTA.

(18) Segundo o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produ-
zidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
sector ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, nº1, dispõe -se que “São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.

(19) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.
(20) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do 

Advogado -Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de Setembro de 1990, proc C -5/89.
(21) Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.
(22) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina Coim-

bra, 2012, p. 520.
(23) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., p. 714.
(24) Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de Julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(25) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.
(26) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de Setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38. 

 Acórdão de 30 de Outubro de 2013.

Assunto:

Reclamação para a conferência. Despacho de não admissão de recurso por oposição 
de acórdãos. Decisão recorrida conforme com a “jurisprudência mais recentemente 
consolidada” do STA.

Sumário:

 I —  Nos processos instaurados a partir de 1 de Janeiro de 2004, a admissibilidade 
de recurso por oposição de acórdãos depende, para além do mais, de o acórdão 
recorrido não estar em sintonia com a orientação jurisprudencial “mais recen-
temente consolidada do Supremo Tribunal Administrativo” (art. 152.º, n.º 3 do 
CPTA);

 II — Tendo o Acórdão recorrido perfilhado a orientação adoptada, por maioria, em 
Acórdão do Pleno da Secção de data muito recente, e não tendo havido entretanto 
alterações à composição da Secção que permitam antever alteração do sentido 
decisório maioritário aí consignado, justifica -se a não admissão do recurso.

Processo n.º 1183/13 -30.
Recorrente: A…………, SA.
Recorrido: Ministério das Finanças.
Relatora: Exmª. Srª. Cons.ª Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A Fazenda Pública, recorrida nos presentes autos, vem reclamar para a Conferência do despacho 

da relatora de fls. 369 que não lhe admitiu recurso para o Pleno da Secção de Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo do Acórdão deste Tribunal de 24 de Julho de 2013, proferido nos 
presentes autos (a fls. 316 a 329), com fundamento em oposição com o Acórdão também do STA de 
28/11/2012, proferido no recurso n.º 865/12.

A reclamante fundamenta a reclamação para a Conferência nos termos de fls. 382/386 dos autos, 
relevando para a apreciação desta os trechos infra:

1. Entendeu a Exª Sra Conselheira Relatora não admitir o recurso por oposição de Acórdãos, por 
nos termos, n.º 3 do art. 152º do CPTA apenas ser de admitir o recurso por uniformização de jurispru-
dência “desde que a decisão recorrida divirja da jurisprudência recentemente consolidada”.

2. Sustenta no douto despacho, que no acórdão recorrido foi seguida “a orientação mais recente-
mente consolidada neste STA sobre a matéria, consubstanciada no Ac. do Pleno aí citado.”.

3. Sendo certo que o disposto no n.º 3 do artigo 152º do CPTA vem trazer um novo condicionalismo 
à admissão dos recursos para uniformização de jurisprudência relativo à possibilidade de submeter a 
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questão suscitada no acórdão recorrido de novo, à apreciação do Pleno, conforme posição expressa na 
anotação ao artigo 152.º de Mário Aroso de Almeida ao CPTA.

4. Contudo, salvo o devido respeito, o sentido vertido nos Acórdão em causa, não poderá ser 
considerada consolidada.

5. A “jurisprudência consolidada” que será necessária para obstar à interposição de recurso para uni-
formização de jurisprudência será aquela que, como se refere no Acórdão do STA (Pleno) de 18/09/2008 
no Proc. 212/2008, “aquela que revele uma estabilidade de julgamento, seja porque provém do pleno 
da secção (…) seja porque evidencie uma constância decisória através de uma sequência ininterrupta 
de decisões no mesmo sentido, obtidas por unanimidade ou maiorias significativas.”

6. No presente recurso, salvo o devido respeito, devemos salientar que quanto ao argumento de 
não admissão de recurso referente à tese perfilhada em jurisprudência recente, não poderá proceder por 
o próprio acórdão fundamento também ser recente.

7. No que se refere ao fundamento que sustenta que o Acórdão recorrido “segue a orientação 
mais recentemente consolidada neste STA sobre a matéria consubstanciada no Ac. do Pleno aí citado”, 
sempre se dirá que, esta matéria andará longe de ser pacífica, atendendo desde logo, ao número de 
votos de vencido existentes no acórdão do Pleno citado no acórdão recorrido, que são 4 (quatro), no 
Acórdão recorrido também existe um voto de vencido, e o próprio Acórdão fundamento também tem 
um voto de vencido.

8. Aliás, daqui se pode retirar que o entendimento jurisprudencial está longe de ser pacífico ou 
mesmo definitivo, traduzindo estes votos de vencido a subsistência da polémica quanto à questão de 
direito em causa no presente recurso.

(…)
20. De salientar, que o Acórdão recorrido também cita vários Acórdãos que seguem o entendi-

mento ali preconizado e outra tanta que segue entendimento divergente, pelo que, muito dificilmente 
se poderá entender que exista “uma constância decisória através de uma sequência ininterrupta de 
decisões no mesmo sentido”.

21. Refira -se a propósito de uma inflexão na orientação jurisprudencial que ocorreu recentemente 
relativamente à admissibilidade de recurso de revista (artº 150º CPTA) quando em causa estavam 
questões em matéria tributária.

22. Neste caso, a jurisprudência durante algum tempo entendeu não ser de admitir esse recurso 
e, algum tempo depois, a jurisprudência foi adoptando uma orientação diferente, sendo hoje pacífico 
e consolidada essa possibilidade de recurso.

23. Pelo exposto, a Entidade recorrente considera que se verificam todos os pressupostos de ad-
missão do presente recurso, na medida que só muito e dificilmente e salvo o devido respeito, se poderá 
entender que o acórdão recorrido “segue a orientação mais recentemente consolidada neste STA”.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas, se requer que seja deferida a presente 
reclamação e que sendo proferido acórdão sobre esta matéria se revogue o despacho da Exmaª Sr.ª 
Relatora, proferido a fls. 369, com o consequente prosseguimento do Recurso por oposição de acórdãos.

2 – Contra -alegou a recorrente, nos termos de fls. 388/394, formulando pedido de que a recla-
mação seja julgada improcedente, confirmando -se a decisão de rejeição do recurso por oposição de 
acórdãos.

Com dispensa dos vistos, dada a simplicidade da questão, vêm os autos à Conferência.
 - Fundamentação –
3 – É do seguinte teor o Despacho recorrido:
Como resulta do teor do próprio Acórdão recorrido, o decidido segue a orientação mais recente-

mente consolidada neste STA sobre a matéria, consubstanciada no Acórdão do Pleno aí citado.
Ora, nos termos do n.º 3 do art. 152.º do CPTA, aplicável “ex vi” da alínea c) do art. 2.º do CPPT, 

o recurso para uniformização de jurisprudência apenas é de admitir desde que a decisão recorrida 
divirja de jurisprudência recentemente consolidada, existindo -a.

Por esse motivo, não admito o recurso.
Notifique.
Lx, 11 de Setembro de 2013
4 – Apreciando
4.1 Da não admissão do recurso
Pretende a reclamante que seja revogado o despacho de não admissão do recurso que oportuna-

mente apresentou e substituído por Acórdão que o admita, prosseguindo o recurso os seus termos, por 
entender que o fundamento invocado para a sua não admissão – estar a decisão recorrida em sintonia 
com a jurisprudência mais recentemente consolidada – não se verifica, pois que a jurisprudência que 
flui do acórdão do Pleno para o qual o acórdão recorrido remete não se pode ter por consolidada dado 
tratar -se de um Acórdão recente, sufragado com quatro votos de vencido, existindo também decisões 
recentes no mesmo sentido da do acórdão fundamento.
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O Acórdão do Pleno da Secção de 10 de Abril de 2013, proferido no recurso n.º 1135/12 – para 
cuja fundamentação o acórdão recorrido expressamente remete, decidindo exactamente no sentido aí 
consignado  -, decidiu que o termo inicial da contagem do prazo de prescrição da obrigação tributária, 
em caso de verificação da condição resolutiva da isenção de Sisa (arts. nºs. 11º n.º 3, 16º n.º 1 CIMSISD 
e 48º n.º 1 da LGT) reporta à data do facto tributário e não à data da revogação da isenção e foi sufra-
gado, como bem diz a reclamante, com quatro votos de vencido, o que revela que a questão que dele é 
objecto não é pacífica mesmo entre os juízes que integram a Secção de Contencioso Tributário do STA.

Não obstante, o facto de não se tratar de questão pacífica não obsta a que a orientação assumida 
no Acórdão não deva ter -se por “a mais recentemente consolidada”  - sendo este, que não outro, o 
critério legal expresso no n.º 3 do artigo 152.º do CPTA que obsta à admissibilidade do recurso para 
uniformização de jurisprudência.

Ao contrário do que se passava relativamente à questão objecto do Acórdão da 1.ª Secção de Con-
tencioso Administrativo citado pela Reclamante – proferido no recurso n.º 212/08 – a questão objecto 
do Acórdão do Pleno de Abril de 2013 não é questão nova, tratada uma única vez na jurisprudência do 
STA, antes se trata de questão por várias vezes tratada e que, embora objecto de amplo debate juris-
prudencial – como resulta à evidência dos Acórdãos citados no Acórdão recorrido  -, se estabilizou, ao 
menos por ora, com a prolação do Acórdão do Pleno de Abril passado.

Também diversamente do que se verificava na situação objecto do Acórdão da 1.ª Secção de 
Contencioso Administrativo citado pela Reclamante, onde aquela única pronúncia anterior, embora 
unânime, havia sido subscrita por apenas oito Juízes Conselheiros, sendo que, entre a data daquela 
primeira pronúncia e a do Acórdão proferido no rec. 212/08, dois dos Juízes Conselheiros que a ha-
viam subscrito tinham já deixado, por jubilação, de exercer funções no STA, tendo entrado nove novos 
Juízes Conselheiros, no caso dos autos desde a data da prolação do Acórdão do Pleno da Secção de 
Contencioso Tributário até ao presente, as alterações à composição da 2.ª Secção que se verificaram 
foram apenas as correspondentes às saídas (para a Secção de Contencioso Administrativo e, num caso, 
daí para o Tribunal Constitucional) de dois dos Juízes Conselheiros que haviam votado vencidos no 
referido Acórdão, mantendo -se em funções todos os que o votaram favoravelmente (e também dois dos 
que o votaram desfavoravelmente), não sendo, pois, previsível qualquer alteração do sentido decisório 
aí assumido.

Finalmente, tenha -se em vista que sendo o Acórdão do Pleno tão recente  - 10 de Abril de 2013 
– não se vê que fizesse sentido admitir o recurso, para, a final e previsivelmente, reiterar o entendimento 
já nele expresso, pelo menos enquanto não se verificar alguma alteração da composição da Secção de 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo ou alteração de sentido de voto de algum 
dos Conselheiros em funções, o que até á data se não verificou.

Entende -se, pois, que a jurisprudência mais recentemente consolidada da Secção de Contencioso 
Tributário do STA sobre o termo inicial do prazo de prescrição do Imposto Municipal de SISA é o que 
consta do Acórdão do Pleno da Secção de 10 de Abril de 2013, proferido no recurso n.º 1135/12, à 
qual o acórdão recorrido adere, razão pela qual se justifica a não admissão do recurso por oposição de 
Acórdãos, como decidido no despacho recorrido.

Improcede, assim, a reclamação deduzida, sendo de confirmar o despacho de não admissão do 
recurso.

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

Supremo Tribunal Administrativo em indeferir a reclamação e confirmar o despacho reclamado.
Custas pelo reclamante, fixando -se a taxa de justiça em 2 UCs.

Lisboa, 30 de Outubro de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Dulce Neto  — Ascensão 
Lopes. 

 Acórdão de 30 de Outubro de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Pressupostos.

Sumário:

Atenta a natureza excepcional do recurso de revista previsto no art. 150º do CPTA, 
(quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância 
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jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão 
do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito), não 
se verificam os respectivos pressupostos se a questão suscitada se reconduz, no es-
sencial, a questão de natureza manifestamente casuística e singular, não susceptível 
de, como tal, se repetir em casos futuros.

Processo n.º 1238/13 -30.
Recorrente: A………………, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A A………………., S.A. interpõe recurso de revista excepcional, nos termos do artigo 150º 

do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul, em 22/1/2013, no recurso que 
aí correu termos sob o n.º 1949/07 e no qual se negou provimento ao recurso que a mesma interpusera 
da sentença que lhe julgara improcedente a impugnação judicial deduzida contra a liquidação de IVA, 
no montante de 1.045.513,00 Euros, relativa ao exercício de 2000.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
Da admissibilidade do recurso
A. O objecto do presente recurso respeita à possibilidade de dedução do IVA incorrido a montante 

pela Recorrente, uma SGPS, na aquisição de serviços a entidades terceiras, os quais são posteriormente 
prestados e redebitados às suas participadas (que utilizam os referidos serviços na sua actividade), ao 
valor de custo, acrescidos do IVA à taxa normal de imposto.

B. Sendo o IVA um imposto de matriz comunitária, importa compaginar a legislação nacional 
com a legislação europeia, bem como com a correspondente jurisprudência proferida pelo TJ, a qual 
vem densificando os conceitos normativos aí vertidos.

C. A dedução do IVA pelas SGPS é uma matéria que tem ocupado a jurisprudência do TJ desde 
o final dos anos 80 (estando, actualmente, estabilizada mas ainda longe de se encontrar totalmente 
clarificada) e está, actualmente, a suscitar uma grande litigância nos tribunais nacionais, inclusive 
arbitrais (vide, a título exemplificativo, a recentíssima decisão proferida pelo Tribunal Arbitral em 
27 de Dezembro de 2012, no âmbito do processo n.º P77/2012 -T, com arbitragem do Conselheiro 
Jorge Manuel Lopes de Sousa, da Prof. Doutora Ana Maria Rodrigues e do Dr. José Coutinho Pires).

D. Assim, mostra -se pertinente que o Supremo Tribunal Administrativo confirme, em sede de 
recurso excepcional de revista, a aplicabilidade do regime de dedução do IVA propugnado pelo TJ, pela 
Recorrente e pela própria AT, às SGPS, sob pena de onerar, de forma injustificada e sem qualquer para-
lelo nos demais Estados -Membros da União Europeia, esta tipologia de sociedades – o que contribuiria 
para uma concorrência desleal entre as holdings nacionais e as suas congéneres europeias e, portanto, 
em última instância, uma desvantagem competitiva substancial das empresas e grupos portugueses face 
às empresas de outros Estados -Membros.

E. Note -se, ainda, que a temática da dedução do IVA pelas SGPS tem sido objecto de diferentes 
entendimentos pelos vários intérpretes e aplicadores da legislação de IVA, a qual tem sofrido – em 
particular, no caso da AT – uma profunda inflexão.

F. Com efeito, a AT veio considerar no Relatório do Grupo de Trabalho, publicado em 2006, e em 
sentido contrário à posição assumida no presente processo, que “Os inputs [adquiridos pelas SGPS] 
que estejam exclusivamente ligados à realização de operações sujeitas a IVA e que confiram o direito à 
dedução do IVA (nomeadamente a prestação de serviços técnicos de gestão e administração] deve ser 
objecto de dedução na totalidade, desde que, como é óbvio, o tipo de despesa em questão não esteja 
excluída do direito à dedução ao abrigo do artigo 21.º do CIVA”.

G. Neste contexto, a AT acabou por rever a sua posição em correcções semelhantes que havia efec-
tuado à Recorrente para os anos 2003 e 2004, revogando as liquidações adicionais de IVA mas deixando, 
paradoxalmente, por anular a liquidação adicional referente ao ano 2000, agora em apreciação.

H. Ademais, importa salientar que, dada a ruptura que o Acórdão recorrido pode vir a provocar no 
entendimento que se tem vindo a consolidar no TJ e no seio da própria AT relativamente a esta matéria, 
importa fixar uma posição jurisprudencial uniforme que evite o retrocesso a uma interpretação ilegal e 
contraditória na determinação do regime de dedução do IVA incorrido pelas SGPS portuguesas e que, 
além do mais, faça o Estado Português incorrer numa situação de incumprimento e responsabilidade 
por violação do direito comunitário – motivos pelos quais o presente recurso excepcional de revista 
deve ser admitido e apreciado pelo Supremo Tribunal de Justiça.

Das nulidades do Acórdão recorrido
I. De acordo com as alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC, aplicáveis ao caso concreto ex 

vi n.º 1 do artigo 716.º do mesmo compêndio legal, artigo 140.º do CPTA e alíneas c) e e) do artigo 2.º 
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do CPPT, os acórdãos são nulos quando os “fundamentos estejam em oposição com a decisão” ou o 
colectivo “conheça de questões de que não podia tomar conhecimento”.

J. Segundo o ponto “b) Questões a decidir” do “I – Relatório” do Acórdão recorrido, determina-
-se, desde logo, que a primeira questão a apreciar consiste em “Apurar se a actividade da recorrente 
pode ser considerada uma actividade económica na acepção da Sexta Directiva” (cf. página 6 do 
Acórdão recorrido).

K. Ora, nunca esteve em causa ou foi sequer controvertida a natureza económica da actividade 
desenvolvida pela Recorrente, na acepção do IVA.

L. Com efeito, a AT afirma expressamente que as actividades principal e complementar exercidas 
pela Recorrente se encontram abrangidas pelo campo de incidência do IVA (ainda que as mesmas sejam 
isentas e tributadas, respectivamente), conforme resulta do Relatório de Inspecção Tributária.

M. Bem assim, não foi nunca suscitado pela Fazenda Pública ou pela Recorrente, ao longo de 
todo o processo, a natureza da actividade desta última (que é económica).

N. Não se compreende, assim, como é que tal matéria foi transformada em tema central do Acór-
dão recorrido e em fundamento para a respectiva decisão, quando a mesma nunca foi suscitada e é um 
ponto assente para ambas as partes: a Recorrente exerce uma actividade económica.

O. Aliás, tal decisão com estes fundamentos surge como uma decisão surpresa, não tendo a Recor-
rente tido a possibilidade de sobre eles se pronunciar, em violação do pilar básico de qualquer processo 
jurisdicional – o princípio do contraditório.

P. Adicionalmente, e igualmente ferindo o Acórdão do vício de nulidade, com base no mesmo 
fundamento, a fls. 23 do Acórdão recorrido refere -se que “Não está provado nem documentalmente 
demonstrado nos autos que as prestações de serviços em causa tenham sido reduzidas a escrito”, pelo 
que “a conclusão a extrair é de que tais prestações de serviços não foram efectuadas em beneficio das 
participadas mas sim no exclusivo interesse da A……………..”.

Q. De novo, o Tribunal encontra -se a julgar o thema decidendum invocando fundamentos que não 
integram o objecto do processo e a sua causa de pedir, e muito menos do recurso jurisdicional.

R. Em momento algum, foi colocado em causa – pela Autoridade Tributária e Aduaneira / Fazenda 
Pública ou pela Recorrente – que os serviços em apreço, adquiridos por esta última e por si, posterior-
mente, prestados às suas participadas, tivessem ou não sido reduzidos a escrito e / ou sido realmente 
prestados a estas últimas.

S. O que foi, desde logo, dado como provado, na “2 – Fundamentação a) – De facto” fixada pelo 
Tribunal Central Administrativo Sul é que “1) A Impugnante é uma sociedade anónima Gestora de 
Participações Sociais (“SGPS”), que tem como objecto social (i) a detenção e gestão de participações 
sociais noutras entidades, bem como (ii) a prestação de serviços técnicos de administração e gestão 
às sociedades participadas; 2) No âmbito das actividades incluídas na 2.ª parte do referido número 
anterior [i. e., prestação de serviços técnicos de administração e gestão às sociedades participadas], 
a impugnante adquiriu recursos a determinados fornecedores com IVA, pelos quais lhe foi liquidado 
IVA, facturando -os de seguida pelos mesmos montantes, a uma ou várias das suas então participadas, 
liquidando -lhes o respectivo IVA”.

T. Estabelece -se, assim, desde logo, no Acórdão recorrido a existência de um nexo directo e ime-
diato entre os serviços adquiridos, a montante, pela Recorrente, e os serviços que são por si prestados 
às suas participadas, a jusante, afigurando -se incompreensível que daqui não sejam extraídas as devidas 
consequências pelo Tribunal Central Administrativo Sul, para tal bastando a subsunção jurídica (i.e., 
reconhecimento do direito à dedução integral do IVA incorrido pela Recorrente na aquisição dos serviços 
em apreço), devendo o Acórdão recorrido ser declarado nulo, por contradição entre os fundamentos em 
que se estriba e as conclusões que retira.

Do erro de julgamento
U. Importa, neste âmbito, desde logo, compulsar o entendimento do TJ a respeito do direito à de-

dução, vertido no artigo 17.º da Sexta Directiva, segundo o qual o sujeito passivo terá direito à dedução 
integral do IVA incorrido sempre que exista “uma relação directa e imediata entre uma determinada 
operação a montante e uma ou várias operações a jusantes com direito à dedução” (vide, a título 
exemplificativo, o Acórdão Midland Bank).

V. Esta orientação foi replicada pelo TJ no Acórdão proferido em 6 de Setembro de 2012, no 
âmbito do caso C -496/11, a título de reenvio prejudicial, no presente processo.

W. Vem, assim, o TJ entender que “Para o IVA ser dedutível, as operações efetuadas a montante 
devem apresentar um nexo direto e imediato com operações a jusante com direito a dedução. Assim, 
o direito a dedução do IVA que incide sobre a aquisição de bens ou de serviços a montante pressupõe 
que as despesas efetuadas com a sua aquisição façam parte dos elementos constitutivos do preço das 
operações tributadas a jusante com direito a dedução [...]. Porém, admite  -se igualmente um direito a 
dedução a favor do sujeito passivo, mesmo na falta de um nexo direto e imediato entre uma determinada 
operação a montante e uma ou várias operações a jusante com direito a dedução, quando os custos dos 
serviços em causa fazem parte das suas despesas gerais e são, enquanto tais, elementos constitutivos 
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do preço dos bens que fornece ou dos serviços que presta. Estes custos têm, com efeito, um nexo direto 
e imediato com o conjunto da atividade económica do sujeito passivo”.

X. O TJ vem ainda clarificar, no Acórdão de reenvio, que “o regime de dedução previsto no ar-
tigo 17.º n.º 5, da Sexta Diretiva visa unicamente os casos em que os bens e os serviços são utilizados 
por um sujeito passivo para realizar simultaneamente operações económicas com direito a dedução e 
operações económicas sem direito a dedução, ou seja, bens e serviços cuja utilização é mista” e que 
“Pelo contrário, os bens e os serviços que são utilizados pelo sujeito passivo unicamente para reali-
zar operações económicas com direito a dedução não entram no campo de aplicação do artigo 17.
º, n.º 5, da Sexta Diretiva, sendo abrangidos, no que respeita ao regime de dedução, pelo artigo 17.
º, n.º 2, desta diretiva” (sublinhado e negrito nossos).

Y. Assim, e reportando -se ao caso concreto da Recorrente, afirma o TJ que “Caso seja de consi-
derar que todos os serviços adquiridos a montante têm um nexo direto e imediato com operações 
económicas a jusante com direito a dedução, o sujeito passivo em causa teria o direito, ao abrigo 
do artigo 17.º, n.º 2, da Sexta Diretiva, de deduzir a integralidade do IVA que tenha onerado a 
aquisição a montante dos serviços em causa no processo principal. Este direito a dedução não 
pode ser limitado pelo simples facto de a regulamentação nacional, em razão do objeto social das 
referidas sociedades ou da sua atividade geral, qualificar as operações tributadas de acessórias 
da sua atividade principal” (sublinhado e negrito nossos).

Z. Não obstante o que antecede, a fls. 23 da decisão, e por forma a avaliar a existência do nexo 
directo e imediato a que o TJ se reporta, como condição de aplicação do n.º 2 do artigo 17.º da Sexta 
Directiva, o Acórdão recorrido compulsa o n.º 2 do artigo 4.º do regime jurídico das SGPS, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 495/88, de 30 de Dezembro, segundo o qual “a prestação de serviços [das SGPS às 
suas participadas] deve ser objecto de contrato escrito, no qual deve ser identificada a correspondente 
remuneração”, concluindo que não estava provado “que as prestações de serviços em causa tenham 
sido reduzidas a escrito”, pelo que “tais prestações não foram efectuadas em benefício das participadas, 
mas sim no exclusivo interesse da A……………..”.

AA. Ora, por um lado, a limitação do direito à dedução tendo por base um argumento de natureza 
meramente formal afigura -se manifestamente ilegal, porquanto este não integra os pressupostos de que 
a Sexta Directiva, o Código do IVA e o próprio TJ fazem depender o exercício do direito à dedução 
(materialmente, o nexo directo e imediato entre inputs e outputs tributados, e formalmente, a factura 
emitida em conformidade com as disposições legais aplicáveis).

BB. Por outro lado, não consegue a Recorrente compreender como, da alegada inexistência 
de um contrato escrito – facto suscitado ex novo pelo Acórdão recorrido, que não foi invocado por 
nenhuma das partes, não se afigura controvertido, em face da factualidade fixada, não corresponde 
à realidade e em relação ao qual a Recorrente não teve direito a exercer o respectivo contraditório, 
apenas tendo tido conhecimento do mesmo com a notificação da decisão –, o Tribunal recorrido 
retira, sem mais, que “tais prestações não foram efectuadas em benefício das participadas, mas sim 
no exclusivo interesse da A……………”.

CC. Com efeito, pode ainda ler -se no Acórdão recorrido que “para além da mera afirmação da 
impugnante de que tais prestações de serviços se reflectiram na actividade das participadas, nada mais 
confirma esta asserção. Pelo contrário, os contornos da operação induzem em sentido inverso, de que 
as referidas prestações de serviços se deram no exclusivo interesse da impugnante, que no âmbito da 
sua actividade de gestão e administração de participações sociais pretendia obter elementos que lhe 
permitissem decidir se certos investimentos das participadas deveriam ser concretizados ou não”.

DD. Ora, se os serviços visavam decidir acerca da concretização de investimentos pelas parti-
cipadas, como o Acórdão recorrido expressamente afirma, como negar que os serviços adquiridos e 
posteriormente prestados pela Recorrente às referidas participadas não se reflectiram nem respeitam 
à sua actividade?

EE. A fls. 24 da decisão, e na sequência do que antecede, o Tribunal considera que os redébitos 
dos serviços adquiridos pela Recorrente às suas participadas “não são caracterizáveis como operações 
de prestação de serviços técnicos de administração e gestão às participadas. Quando muito podem vir 
a influenciar a estratégia de investimentos das participadas e as decisões a tomar nesse domínio, por 
um lado em função do peso específico da impugnante no capital social de cada uma delas e por outro 
em função dos serviços técnicos de administração e gestão que lhes presta”.

FF. Sendo esta afirmação perfeitamente contraditória (pois começa por se referir que a Recorrente 
não presta serviços de administração e gestão às suas participadas, concluindo que afinal já os presta), 
deixa patente um confrangedor desconhecimento da mecânica inerente ao IVA e da própria lógica que 
subjaz à natureza das SGPS, enquanto pólos centralizadores da aquisição de inputs das participadas 
(ou, dito de outra forma, funcionando enquanto “centros corporativos” e / ou “centros de serviços 
partilhados”).

GG. Com efeito, atenta a forma residual e abrangente como a legislação comunitária e nacional 
define o conceito “prestação de serviços”, para efeitos de IVA, estará o Acórdão recorrido a insinuar 
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que um redébito de uma prestação de serviços não consubstancia, também ele, uma prestação de ser-
viços? É que, nesse cenário, estar -se -ia fora do campo de incidência do IVA e a Recorrente não deveria 
ter procedido à sua liquidação quando do redébito dos serviços às suas participadas, o que se mostra 
perfeitamente aberrante em virtude das disposições legais comunitárias e nacionais vigentes.

HH. Assim, de duas uma:
O redébito de serviços consubstancia uma prestação de serviços, despoletando a obrigação de 

liquidação do IVA (como sucedeu, no caso concreto) e conferindo o direito à dedução do IVA incorrido 
na aquisição dos serviços, a montante; ou

O redébito de serviços não traduz uma prestação de serviços, na acepção do IVA, não suscitando 
a respectiva liquidação de imposto, o que não se afigura crível. Mas fosse esse o caso, e tendo havido 
lugar a essa mesma liquidação, esta mostrar -se -ia indevida e ilegal, pelo que deveria o IVA ter sido 
restituído à Recorrente.

II. O que não pode suceder, como sucedeu in casu, é que existam encargos directa, imediata, 
exclusiva e inequivocamente conexionados com a realização de operações tributadas (as quais 
conferem, como tal, o direito à dedução) e o IVA incorrido na aquisição desses encargos não seja 
dedutível ou apenas o seja parcialmente, tendo, no entanto, de liquidar -se IVA, na íntegra, sobre o valor 
das operações activas realizadas – a tal se opõe o princípio da neutralidade.

JJ. Ora, ao adquirir serviços de administração e gestão a entidades terceiras e ao redebitá -los às 
suas participadas, é inequívoco, em face das disposições legais vigentes e da orientação jurisprudencial 
citada, que a Recorrente presta a estas últimas, igualmente, serviços de administração e gestão, pelo que 
o entendimento do Acórdão recorrido se mostra, também neste particular, incorrecto e ilegal.

KK. Tal como resulta da jurisprudência comunitária citada, o direito à dedução integral do IVA 
incorrido, nos termos do n.º 2 do artigo 17.º da Sexta Directiva, depende da existência de “uma relação 
directa e imediata entre uma determinada operação a montante e uma ou várias operações a jusante 
com direito à dedução”, no pressuposto de que “as despesas efetuadas com a sua aquisição façam 
parte dos elementos constitutivos do preço das operações tributadas a jusante com direito a dedução” 
(cf. Acórdão do TJ proferido na sequência do reenvio prejudicial do Acórdão recorrido).

LL. Este é, aliás, o primeiro exercício a realizar pelos intérpretes e aplicadores do sistema harmo-
nizado do IVA, por forma a aferir a existência do direito à dedução, e era este o exercício que incumbia, 
em concreto, ao Tribunal Central Administrativo Sul: apenas subsidiariamente, e na falta deste nexo 
directo e imediato operação a operação, importará determinar se os inputs apresentam uma relação 
idêntica com o conjunto da actividade económica do sujeito passivo (vide Acórdão de reenvio), caso 
em que a dedução do IVA aí incorrido também se poderá afigurar viável.

MM. Atenta a factualidade assente pelo Acórdão recorrido, mostra -se incompreensível como pôde 
o Tribunal Central Administrativo Sul, a final, concluir pela inobservância de “uma relação directa e 
imediata entre uma determinada operação a montante e uma ou várias operações a jusante com direito 
à dedução”, contrariando a própria fundamentação de facto fixada.

NN. De acordo com o ponto “2 – Fundamentação a) – De facto” do Acórdão recorrido:
“1) A Impugnante é uma sociedade anónima Gestora de Participações Sociais (“SGPS”), que 

tem por objecto social (i) a detenção e gestão de participações sociais noutras entidades, bem como 
(ii) a prestação de serviços técnicos de administração e gestão às sociedades participadas;

2) No âmbito das actividades incluídas na 2.ª parte do referido no número anterior, a impugnante 
adquiriu recursos a determinados a [sic] fornecedores com IVA, pelos quais lhe foi liquidado IVA, 
facturando -os de seguida, pelos mesmos montantes, a uma ou várias das suas então participadas, 
liquidando -lhes o respectivo IVA; [...]

4) Nas facturas emitidas pela A……………… às suas participadas, em virtude dos redébitos efec-
tuados, eram anexadas as cópias das facturas recebidas dos seus fornecedores, relativas aos serviços 
adquiridos, comprovando a efectiva refacturação, sem qualquer margem, dessas despesas”.

OO. Dito de outra forma:
A Recorrente presta serviços de administração e gestão às suas participadas;
Nesse âmbito, a Recorrente adquiriu serviços de administração e gestão a entidades terceiras, 

operações sujeitas a IVA e dele não isentas, tendo incorrido no respectivo montante de imposto;
A Recorrente prestou esses mesmos serviços técnicos de administração e gestão às suas parti-

cipadas – operação sujeita a IVA e dele não isenta – refacturando -os ao valor de custo e liquidando o 
respectivo imposto.

PP. Em face do que antecede, não exige particular labor hermenêutico determinar que o nexo 
directo e imediato exigido pelo TJ, para efeitos da aplicação do n.º 2 do artigo 17.º da Sexta Directiva 
(e, por conseguinte, do n.º 1 dos artigos 19.º e 20.º do Código do IVA), se encontra observado in casu.

QQ. Com efeito, torna -se a salientar que, em primeira linha, “Para o IVA ser dedutível, as ope-
rações efetuadas a montante devem apresentar um nexo direto e imediato com operações a jusante 
com direito a dedução”, o que se verifica in casu, como se admite na própria fundamentação de facto 
fixada no Acórdão recorrido.
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RR. Pelo que assiste à Recorrente o direito a deduzir integralmente o IVA incorrido no ano 2000, 
na aquisição de serviços a terceiros que posteriormente redebita e presta às suas participadas, com 
liquidação de IVA, ao valor de custo.

Como se demonstrou, o Acórdão de que ora se recorre padece de severas incorrecções técnicas e 
manifesta um profundo desconhecimento do sistema harmonizado do IVA.

A sua manutenção na ordem jurídica afigura -se gravemente atentatória do direito nacional e 
comunitário, bem como da respectiva jurisprudência comunitária que vem sendo produzida pelo TJ a 
este respeito, devendo ser abertamente qualificada de ilegal e inconstitucional, por força do primado 
do Direito Comunitário, enunciado no n.º 4 do artigo 8.º da Constituição da República Portuguesa.

Ademais, o entendimento assumido pelo Tribunal Central Administrativo Sul, no caso concreto, 
pode prefigurar uma causa de incerteza nesta temática, com o consequente aumento (injustificado) da 
insegurança jurídica, devendo o Acórdão recorrido ser revogado e substituído pelo Supremo Tribunal 
Administrativo, em conformidade com as disposições legais e entendimentos jurisprudenciais citados, 
com o que se fará a tão necessária e costumeira JUSTIÇA!

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. Admitido (no TCA Sul) o presente recurso de revista excepcional e proferido, em 7/5/2013, 

o acórdão de fls. 500 -506, que apreciou as invocadas nulidades do acórdão recorrido, os autos subiram 
a este STA.

1.5. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«A “A…………………., S.A.” vem recorrer para este STA, ao abrigo do artigo 150º do CPTA, 

insurgindo -se contra a decisão do TCASul, que confirmou a sentença da 1ª instância e julgou improce-
dente a acção de impugnação judicial que oportunamente havia apresentado contra o acto de liquidação 
adicional de IVA e juros compensatórios, no valor global de € 1.212.938,30 euros.

Alega a Recorrente que o thema decidendum revela -se complexo, sendo certo que a matéria da 
dedução do IVA é um dos temas que tem suscitado forte litigância nos tribunais nacionais. Alega igual-
mente que o objecto do presente recurso comporta interesses comunitários especialmente relevantes.

É discutível a admissibilidade legal do recurso de revista em sede de contencioso tributário, uma 
vez que não vem prevista tal admissibilidade no CPPT. Todavia e dada a recente jurisprudência pacifica 
deste STA no sentido da sua admissibilidade, importa verificar se se mostram reunidos os pressupostos 
legais definidos no artigo 150º do CPTA.

Nos termos do art. 150º, nº1, do CPTA, das decisões proferidas em 2ª instância pelo Tribunal 
Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, recurso de revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo, “quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental” ou “quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”.

A jurisprudência do STA, interpretando o comando legal tem reiteradamente sublinhado a excep-
cionalidade deste recurso, referindo que o mesmo só pode ser admitido nos estritos limites fixados neste 
preceito. E como a mesma jurisprudência tem realçado, trata -se não de um recurso ordinário de revista, 
mas antes, como de resto o legislador cuidou de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de 
Lei nºs 92/VIIII e 93/VIII de uma «válvula de segurança do sistema» que apenas deve ser accionada 
naqueles precisos termos.

No caso concreto dos autos a Recorrente “A………………., S.A.” assenta o seu recurso na pre-
tensa complexidade do tema e da forte litigância que anda associada às questões de dedução do IVA, 
assim como estarmos perante um pretenso interesse comunitário relevante.

As instâncias elegeram duas questões a apreciar e decidir:
a) A natureza da actividade desenvolvida pela Recorrente, como sociedade gestora de participações 

sociais (SGPS) na acepção da Sexta Directiva;
b) Determinar o método de dedução do IVA a aplicar no caso da Recorrente.
E previamente suscitaram junto do TJUE duas questões prejudiciais a que este deu resposta.
Ora, em face da questão suscitada nos autos e da intervenção do TJUE na elucidação sobre a 

interpretação do direito comunitário, afigura -se -nos que não se mostram reunidos os pressupostos de 
admissibilidade do recurso excepcional de revista, não pretende a Recorrente mais de que uma nova 
apreciação do caso.

Com efeito e à luz da jurisprudência do STA que a própria Recorrente invocou, não está em 
causa apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental, nem resulta que se mostre necessária a intervenção do STA, seja em face da decisão das 
instâncias, ou por se suscitar fundadas dúvidas, geradoras de incertezas e instabilidade na resolução dos 
litígios. Antes pelo contrário. A decisão do TCA Sul mostra -se assente, na parte em que se suscitavam 
dúvidas sérias, na pronúncia do TJUE sobre a melhor interpretação das normas comunitárias, pelo que 
a sua decisão mostra -se reforçada nessa parte.
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Entendemos, assim, que não se mostram reunidos os pressupostos de admissibilidade do recurso 
excepcional de revista previsto no artigo 150º do CPTA, afigurando -se -nos que o mesmo deve ser 
rejeitado.»

1.5. Corridos os vistos legais, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. Nas instâncias julgaram -se provados os factos seguintes:
1) A Impugnante é uma sociedade anónima Gestora de Participações Sociais (“SGPS”), que tem 

como objecto social (i) a detenção e gestão de participações sociais noutras entidades, bem como (ii) 
a prestação de serviços técnicos de administração e gestão às sociedades participadas;

2) No âmbito das actividades incluídas na 2.ª parte do referido no número anterior, a impugnante 
adquiriu recursos a determinados a fornecedores com IVA, pelos quais lhe foi liquidado IVA, facturando-
-os de seguida, pelos mesmos montantes, a uma ou várias das suas então participadas, liquidando -lhes 
o respectivo IVA;

3) A impugnante efectuou a dedução do IVA incorrido com a realização de operações tributadas 
mencionadas no número anterior e relativas a serviços técnicos de administração e gestão às suas 
participadas, no montante de € 1.380.215,80, mediante a aplicação do método da afectação real (cfr. 
fls. 54 dos autos).

4) Nas facturas emitidas pela A…………….. às suas participadas, em virtude dos redébitos efec-
tuados, eram anexadas as cópias das facturas recebidas dos seus fornecedores, relativas aos serviços 
adquiridos, comprovando a efectiva refacturação, sem qualquer margem, dessas despesas

5) Em resultado de uma acção de inspecção à escrita da ora impugnante (vd. relatório de fls. 48 
e seguintes do PAT apenso aos autos), a AT procedeu a correcções de natureza meramente aritmética, 
nos montantes de 1.980.224,39 (ao valor do resultado declarado para efeitos de IRC), €1.045.513,47 
(aos valores do IVA), €874.016,11 (aos valores da colecta de IRC) e €237.874,36 (por IRC em falta de 
retenção na fonte), de que resultaram liquidações adicionais de IVA e correspondentes juros compen-
satórios relativos ao exercício fiscal de 2000, no montante global de € 1.212.938,30;

6) Para a quantificação da correcção referida no número anterior, ao valor do IVA concorreu a 
aplicação de um coeficiente de dedução do IVA, calculado em 24,25% da totalidade do IVA constante 
das aquisições da impugnante e que por esta foram consideradas como regularizações de IVA a seu favor, 
pelo montante de €1.380.215,80 na declaração periódica correspondente mês de Dezembro de 2000.

7) A percentagem de dedução atrás referida, que veio a ser considerada para dedução pro rata 
para efeitos do disposto no artigo 23º do Código do IVA, é a que resulta do quociente que tem como 
numerador €14.963.936,91 (correspondente às prestações e serviços sujeitas a IVA) e como denomi-
nador €61.719.534,66 (correspondente ao conjunto dos proveitos da actividade), ou seja de 24,25%, 
por arredondamento de 24,245% (vd. folha 70 dos autos).

8) Do montante das regularizações consideradas pela impugnante como IVA dedutível a seu favor, 
o montante de €334.702,33, resultante da multiplicação de €1.380.215,80 por 24,25%, foi considerado 
IVA dedutível, enquanto que o montante de €1.045.513,47, resultante da multiplicação do montante de 
€1.380.215,80 pela percentagem de 75,75%, equivalente à diferença entre a percentagem total (100) e 
a percentagem de dedução referida em 3 (24,25%), foi corrigido a favor do Estado. (cfr. fls. 71),

9) Foram notificados à impugnante quer o Relatório Final da Inspecção Tributária, quer as liqui-
dações do IVA e dos juros compensatórios, bem como as formas e prazos de pagamentos e os meios 
de defesa.

10) Em parecer e despacho proferidos sobre informação produzida em 18 de Janeiro e 2005 por 
funcionário da Equipa III da Divisão de Justiça Contenciosa e Administrativa da Direcção de Finanças 
de Lisboa, foi proposto o deferimento parcial da impugnação na parte que corresponde à produção 
de efeitos da rectificação da percentagem pro rata a utilizar, de 24,25% para 25%, por aplicação do 
arredondamento para a centésima imediatamente superior ao valor de 0,24245 (fls. 101 a 112 do P AT 
00013/04 -GO).

11) A fls. 73 a 75 consta uma “nota de débito n.º 300000047, de 21.12.2000, à sociedade 
B…………….., Lda., com sede na Região Autónoma da Madeira, mencionando “PAGAMENTO 
POR CONTA CONFORME ANEXO”, sendo o 1º anexo constituído pela factura n.º B…………./1051, 
de 20.06.2000, do fornecedor C…………………, empresa sediada na capital do Reino Unido (e que 
é identificada na própria factura como subsidiária da empresa D………………., esta com sede no es-
tado norte -americano de Delaware) e que menciona “For Financial Advisory Services pursuant to our 
engagement letter dated 21st February 2000”, isto é: Por serviços de consultoria financeira conforme 
nossa carta de compromisso datada de 21 de Fevereiro de 2000. Esta factura remete para o 2º anexo 
contendo as instruções de pagamento padrão (para as modalidades de transferência bancária ou paga-
mentos por cheque), contém a aposição, em 14.12.2000, da menção “deve pagar -se imediatamente e 
imputar -se à B……………..”.

12) A fls. 76 a 78 dos autos consta a nota de débito n.º 300000048, de 29.12.2000, à sociedade 
E………………….., com sede em Lisboa, mencionando “PAGAMENTO POR CONTA CONFORME 
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ANEXO”, sendo o 1.º anexo constituído pela factura n.º 5000014/2000 do fornecedor F…………………, 
Lda.,” com sede em Lisboa, e que menciona “Participação no Estudo “Estratégia Económica e Empre-
sarial de Portugal em África”. 2Q e última prestação” e sendo o 2.º anexo a cópia de um fax, datado 
de 13 dias após a data em que os respectivos efeitos já haviam sido produzidos (2001.01.11), contendo 
“Conforme decisão do [...1 solicita -se que seja imputado à E……………. o estudo efectuado pela 
F…………….. 1...1, através da factura n.º 5000014 que se junta em anexo, que se encontra lançada 
na A……………, SA”.

13) A fls. 79 a 81 dos autos consta a “nota de débito n.º 300000010, de 31.01.2001, também à 
E…………………., mencionado “PAGAMENTOS POR CONTA – CONTRATO CONSULTADO-
RIA G……………”, sendo o 22 e 3º anexos, respectivamente, constituídos pelas facturas números 
AAN -20001122 e AAN -20001201, mencionando ambas “Honorários com serviços de consultoria 
prestados de acordo com contrato de prestação de serviços na área das telecomunicações em Angola 
celebrado com V.Exas., em 20 de Novembro de 2000”, emitidas pela empresa G…………………. Ltd., 
(que se identifica com escritório registado na Ilha Virgínia Britânica e com uma filial em Lisboa). As 
referidas facturas, no valor de US $2.000.000,00 (dois milhões de dólares americanos) cada, reportando 
o pagamento à H……………………., SA – Lausanne e à conta n.º 103425/00.4, sendo a primeira datada 
de 24 -11 -2000, dia em que foi visada e autorizado o pagamento pelo vice -presidente, e a segunda datada 
de 15 -12 -2000, sendo, pelo vice -presidente, visada e autorizado o pagamento em 18.12.2000”.

14) A impugnante deduziu a presente impugnação em 08 -07 -2004.
3.1. Aceitando -se que o recurso excepcional de revista previsto no art. 150º do CPTA é também 

aplicável no processo judicial tributário, importa, antes de mais, aferir dos pressupostos de admissibi-
lidade contidos nessa disposição legal, em cujos nºs. 1 e 5 se estabelece:

«1  - Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode 
haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a 
apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fun-
damental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito.

(…)
5  - A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do 

n.º 1 compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objecto de apreciação preliminar 
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de 
Contencioso Administrativo».

3.2. Interpretando o n.º 1 deste normativo, o STA tem vindo a acentuar a excepcionalidade deste 
recurso (cfr., por exemplo o ac. de 29/6/2011, rec. n.º 0569/11) no sentido de que o mesmo «quer pela 
sua estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e principalmente, 
pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve ser entendido como um 
recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num número 
limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva», reconduzindo-
-se como o próprio legislador sublinha na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 
93/VIII, a uma “válvula de segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que 
definiu: quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, 
se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária 
para a melhor aplicação do direito.

Na mesma linha de orientação Mário Aroso de Almeida pondera que «não se pretende generalizar 
o recurso de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolu-
ção final dos litígios», cabendo ao STA «dosear a sua intervenção, por forma a permitir que esta via 
funcione como uma válvula de segurança do sistema». (1)

E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos no normativo em causa (relevância 
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do 
recurso para uma melhor aplicação do direito), também a jurisprudência deste STA vem sublinhando que:

 - (i) só se verifica aquela relevância jurídica ou social quando a questão a apreciar for de com-
plexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, de enqua-
dramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar diferentes regimes 
potencialmente aplicáveis.

 - e (ii) só ocorre clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito 
quando se verifique capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situ-
ação singular, designadamente quando o caso concreto revele seguramente a possibilidade de ser visto 
como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada, passível de se repetir em casos futuros e cuja 
decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, ou suscite fundadas 
dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando 
incerteza e instabilidade na resolução dos litígios.
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Não se trata, portanto, de uma relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos 
complexo, que seja possível praticar sobre as normas discutidas, mas de uma relevância prática que deve 
ter como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e 
esta, em termos de capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situa-
ção singular (a «melhor aplicação do direito» deva resultar da possibilidade de repetição num número 
indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito: «o que em primeira 
linha está em causa no recurso excepcional de revista não é a solução concreta do caso subjacente, não 
é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo 
a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional. Para isso existem os 
demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um recurso excepcional, que só media-
tamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses»)  - cfr. o ac. desta Secção do STA, 
de 16/6/2010, rec. n.º 296/10, bem como, entre muitos outros, os acs. de 30/5/2007, rec. n.º 0357/07; 
de 20/5/09, rec. n.º 295/09, de 29/6/2011, rec. n.º 0568/11, de 7/3/2012, rec. n.º 1108/11, de 14/3/12, 
rec. n.º 1110/11, de 21/3/12, rec. n.º 84/12, e de 26/4/12, recs. nºs. 1140/11, 237/12 e 284/12.

E igualmente se vem entendendo que cabe ao recorrente alegar e intentar demonstrar a verificação 
dos ditos requisitos legais de admissibilidade da revista, alegação e demonstração a levar necessaria-
mente ao requerimento inicial ou de interposição – cfr. arts. 676º n.º 2, 684º nºs. 1 e 2, e 685º -A, nºs. 
1 e 2 do CPC (neste sentido, entre outros, os acórdãos do STA de 2/3/2006, 27/4/2006 e 30/4/2013, 
proferidos, respectivamente, nos processos nºs. 183/06, 333/06 e 0309/13).

3.3. No caso presente:
─ A recorrente (A………………, S.A.) impugnou judicialmente a liquidação adicional (nº 

03208435 -2000) de IVA, no montante de 1.045.513,00 Euros, relativa ao exercício de 2000, bem 
como a liquidação adicional (nº 03208434 -0012) dos respectivos juros compensatórios, no montante 
de 167.425,30 Euros e requereu, igualmente, a condenação da AT no pagamento dos respectivos juros 
indemnizatórios, com fundamento nos arts. 30º e 43º da LGT e 61º do CPPT, alegando que (i) foi 
violado o Direito à Participação, conforme expressou nos arts. 5º a 18º da Reclamação Graciosa que 
anexou à impugnação; que (ii) reconhecendo a AT que as prestações de serviços de administração e de 
gestão são sujeitas e não estão isentas de IVA, assiste, assim, à impugnante o direito de vir a efectuar 
a dedução do imposto considerado na aquisição daquelas, não sendo por isso entendível o argumento 
de acessoriedade das operações, como fundamento para exclusão do método de afectação real nas 
operações questionadas; que (iii) a posição da AT perante o método de dedução do IVA pelas SGPS 
contraria o espírito da Lei, seja o disposto no CIVA, seja o disposto na Sexta Directiva do Conselho 
(77/388/CEE, de 17/5/1977), por se orientar em sentido contrário ao da aplicação do método de afectação 
real que “é aquele que efectivamente corresponde ao montante real que, de acordo com os princípios 
do IVA, o sujeito passivo tem direito a deduzir”; que (iv) as operações activas realizadas mais não são 
do que operações de redébito, pelos exactos montantes das aquisições, a uma ou várias das suas então 
participadas, de serviços técnicos de administração e gestão produzidos na sequência da aquisição de 
determinados recursos a fornecedores.

─ No TT de Lisboa foi proferida sentença que julgou apenas parcialmente procedente a impug-
nação (na parte em que se considerou ter ocorrido erro no cálculo do arredondamento da percentagem 
de dedução pro rata, por não ter sido cumprido o disposto no n.º 8 do art. 23º do CIVA) na parte em 
que «ao quociente de 0,24245 foi aplicado a regra de arredondamento para a décima milésima ime-
diatamente superior, sendo assim confundido o arredondamento da centésima do coeficiente expresso 
em percentagem (para 24,25 %, com o arredondamento do próprio quociente (para 0,25)», bem como 
«relativamente ao direito a juros indemnizatórios quanto à parte proporcional da garantia prestada».

─ Inconformada, a A………………… recorreu para o TCAS, que, por acórdão de 22/1/2013 (fls. 
381 a 408) confirmou a decisão da 1ª instância, com a fundamentação que, em síntese, é a seguinte:

● A impugnante não exerce apenas a actividade de gestão de participações sociais mas também 
uma outra, paralela, de prestação de serviços técnicos de administração e gestão às sociedades parti-
cipadas.

● Mas a actividade de gestão de participações sociais, embora tenha natureza comercial, não 
pode ser havida como actividade económica na acepção do art. 4º, n.º 2, da Directiva 77/388/CEE, 
do Conselho, de 17 de Maio de 1977 (Sexta Directiva), no sentido que usualmente é acolhido pela 
jurisprudência do TJUE.

Isto porque «O conceito jurídico de acto de comércio plasmado no art. 2º do CCom. é um con-
ceito restritivo quando comparado com a noção de actividade económica contida no art. 9º, n.º 1, da 
Directiva citada, que por sua vez é também menos ampla que a noção de actividade económica das 
ciências económicas, que a definem como sendo aquela que é desenvolvida por agente económicos, 
designando o conjunto de tarefas e relacionamentos que desenvolvem, nomeadamente de produção, 
de distribuição, de consumo, etc., com vista à obtenção dos bens necessários à satisfação das suas 
necessidades através da utilização racional e eficiente dos recursos produtivos disponíveis.
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A esta luz, a actividade principal da impugnante não pode ser tida como económica; e por isso é 
que o citado art. 1º do Decreto -Lei n.º 495/88 a qualifica como “forma indirecta de exercício de acti-
vidades económicas”. Quer dizer: a gestão das participações sociais em si mesma considerada não é 
uma actividade económica no sentido normal do conceito; o que o é são (eventualmente) as actividades 
desenvolvidas pelas participadas. Donde se poder concluir que as actividades de apoio à gestão da 
carteira de participações, e portanto, no exclusivo interesse da SGPS, seguem o regime da actividade 
apoiada e, por consequência, também não podem ser consideradas actividades económicas.

Se porém, a SGPS presta serviços de técnicos de administração e de gestão às suas participadas 
ao abrigo do art. 4º, n.º 1, do referido Decreto -Lei, então está a exercer uma actividade económica, já 
que está a intervir no mercado em regime de concorrência e paridade com outros sujeitos económicos 
que possam prestar o mesmo tipo de serviço.

Temos, portanto, que a prestação de serviços de técnicos de administração e de gestão às parti-
cipadas, embora não seja uma actividade que possa ser dissociada da actividade principal, na medida 
em que é exercida no interesse directa das segundas mas também por conveniência da primeira, ob-
viamente empenhada em retirar dessa actividade vantagens indirectas, é uma actividade económica 
para efeitos do imposto sobre o volume de negócios.»

● Ora, face ao estabelecido nos arts. 2º, 4º, 11º, 17º e 19º da Sexta Directiva e nos arts. 1º, 9º e 
23º do CIVA, haverá de considerar -se que «se as prestações de serviços em causa foram exclusiva e 
integralmente consumidas na actividade principal da A…………….., de gestão e administração das 
participações sociais, então o IVA não é dedutível. Se, pelo contrário, esses serviços foram utilizados 
para prestar serviços técnicos de administração e de gestão em apoio às participadas (actividade com-
plementar da principal), então o IVA suportado na aquisição desses bens e serviços é integralmente 
dedutível, nos termos do n.º 2 do artigo 17º da Sexta Directiva.

Mas para se extrair essa conclusão torna -se necessário que se estabeleça, sem margem para 
dúvidas, um nexo directo, causal, imediato, entre as operações a montante (o fornecimento das pres-
tações de serviços por terceiros)  - inputs  - e os seus efeitos a jusante (na esfera jurídica das sociedades 
participadas)  - outputs. Isto é, tem de ser inequívoco que tais serviços foram utilizados apenas no 
imediato e único interesse das participadas, servindo apenas a A………………….. como veículo para 
a concretização desse resultado.»

● Porém, visto o disposto no art. 4º do DL 495/88 (redacção do DL 318/94) e considerando que 
«Não está provado nem documentalmente demonstrado nos autos que as prestações de serviço em causa 
tenham sido reduzidas a escrito» é de concluir que «Consequentemente (…) tais prestações de serviço 
não foram efectuadas em benefício das participadas mas sim no exclusivo interesse da A…………………. 
E mesmo abstraindo dessa realidade a conclusão a que se chega é a mesma.»

● E embora «a impugnante argumente que o método da afectação real que utilizou é compatível 
com as actividades principal e acessória que desenvolve (cfr. art. 35º das alegações de recurso), o 
certo é que no caso em concreto não comprovou que as operações em causa foram utilizadas indis-
tintamente nas duas actividades. Como já se salientou, os elementos dos autos apontam em sentido 
diferente, de existir apenas uma repercussão mediata e reflexa na actividade acessória, não estando 
sequer demonstrado que estão na origem de operações concretas de prestação de serviços técnicos às 
sociedades por si participadas.

Resumindo: é correcto o entendimento da AT na utilização do método de dedução concretamente 
aplicado ao caso sub judice…»

3.4. Questionando o assim decidido, a recorrente lança mão do presente recurso excepcional de 
revista (art. 150º do CPTA) invocando a pretensa complexidade do tema e da forte litigância que anda 
associada às questões de dedução do IVA, bem como estarmos perante um pretenso interesse comu-
nitário relevante.

E nesse contexto, a recorrente reporta o objecto do recurso à possibilidade de ela, como SGPS, 
deduzir o IVA incorrido a montante na aquisição de serviços a entidades terceiras, os quais são posterior-
mente prestados e redebitados às suas participadas (que utilizam os referidos serviços na sua actividade), 
ao valor de custo, acrescidos do IVA à taxa normal de imposto e que importa compaginar a legislação 
nacional com a legislação europeia, sendo que a dedução do IVA pelas SGPS é uma matéria que tem 
ocupado a jurisprudência do TJ desde o final dos anos 80 (estando, actualmente, estabilizada mas ainda 
longe de se encontrar totalmente clarificada) e está, actualmente, a suscitar uma grande litigância nos 
tribunais nacionais. Daí que, no entender da recorrente, se mostre pertinente que o STA confirme, em 
sede de recurso excepcional de revista, a aplicabilidade do regime de dedução do IVA propugnado 
pelo TJ, pela recorrente e pela própria AT, às SGPS, sob pena de onerar, de forma injustificada e sem 
qualquer paralelo nos demais Estados -Membros da União Europeia, esta tipologia de sociedades, 
sendo que a temática da dedução do IVA pelas SGPS tem sido objecto de diferentes entendimentos 
pelos vários intérpretes e aplicadores da legislação de IVA, a qual tem sofrido uma profunda inflexão 
[a AT veio considerar no Relatório do Grupo de Trabalho, publicado em 2006, e em sentido contrário 
à posição assumida no presente processo, que “Os inputs (adquiridos pelas SGPS) que estejam ex-
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clusivamente ligados à realização de operações sujeitas a IVA e que confiram o direito à dedução do 
IVA (nomeadamente a prestação de serviços técnicos de gestão e administração) deve ser objecto de 
dedução na totalidade, desde que, como é óbvio, o tipo de despesa em questão não esteja excluída do 
direito à dedução ao abrigo do artigo 21º do CIVA”], sendo que, neste contexto, a AT acabou por rever 
a sua posição em correcções semelhantes que havia efectuado à recorrente para os anos 2003 e 2004, 
revogando as liquidações adicionais de IVA mas deixando, paradoxalmente, por anular a liquidação 
adicional referente ao ano 2000, agora em apreciação.

3.5. Não é, porém, de aceitar tal alegação.
Por um lado, o presente recurso nem pode ser utilizado, dado o seu carácter excepcional, para 

arguição de nulidades do acórdão recorrido nem para controlo do erro na apreciação das provas e na 
fixação dos factos, quando a questão colocada não se enquadra na ressalva contida na parte final do 
n.º 4 do art. 151º do CPTA.

Por outro lado, também não se vê que a apontada questão assuma especial complexidade e im-
portância, interesse social significativo ou possua a relevância jurídica exigível para a admissibilidade 
da revista excepcional prevista no art. 150º do CPTA.

No caso, as instâncias enunciaram duas questões a apreciar e decidir:
a) A natureza da actividade desenvolvida pela recorrente, como sociedade gestora de participações 

sociais (SGPS) na acepção da Sexta Directiva;
b) Determinar o método de dedução do IVA a aplicar no caso da recorrente.
Previamente, o TCA Sul suscitou junto do TJUE duas questões prejudiciais, às quais este deu 

resposta, nos termos seguintes:
«O artigo 17.º, n.ºs 2 e 5, da Sexta Diretiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de maio de 1977, 

relativa à harmonização das legislações dos Estados -Membros respeitantes aos impostos sobre o 
volume de negócios – Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado: matéria coletável 
uniforme, deve ser interpretado no sentido de que uma sociedade holding como a que está em causa 
no processo principal, que, acessoriamente à sua atividade principal de gestão das participações 
sociais das sociedades de que detém a totalidade ou parte do capital social, adquire bens e serviços 
que fatura em seguida às referidas sociedades, está autorizada a deduzir o imposto sobre o valor 
acrescentado pago a montante, na condição de os serviços adquiridos a montante apresentarem 
um nexo direto e imediato com operações económicas a jusante com direito a dedução. Quando os 
referidos serviços são utilizados pela sociedade holding para realizar simultaneamente operações 
económicas com direito a dedução e operações económicas sem direito a dedução, a dedução só é 
admitida para a parte do imposto sobre o valor acrescentado que seja proporcional ao montante 
relativo às primeiras operações e a Administração Tributária nacional está autorizada a prever um 
dos métodos de determinação do direito a dedução enumerados no dito artigo 17.º, n.º 5. Quando 
os referidos bens e serviços são utilizados simultaneamente para atividades económicas e para ati-
vidades não económicas, o artigo 17.º, n.º 5, da Sexta Diretiva 77/388 não é aplicável e os métodos 
de dedução e de repartição são definidos pelos Estados -Membros, que, no exercício deste poder, 
devem ter em conta a finalidade e a economia da Sexta Diretiva 77/388 e, a esse título, prever um 
modo de cálculo que reflita objetivamente a parte de imputação real das despesas a montante a cada 
uma destas duas atividades.»

Ora, tendo a decisão do TCA Sul assentado, na parte em que se suscitavam dúvidas sérias, na própria 
pronúncia do TJUE – resultante do pedido de reenvio feito nos autos  - sobre a melhor interpretação das 
normas comunitárias (pelo que a decisão do TCA Sul se mostra reforçada nessa parte), e considerando 
que, no mais (nomeadamente quanto à apreciação da questão de saber se os serviços adquiridos pela 
recorrente e utilizados para realizar simultaneamente operações económicas com direito a dedução 
e operações económicas sem direito a dedução, bem como quanto à questão de saber se os referidos 
serviços são ou foram utilizados simultaneamente para actividades económicas e para actividades não 
económicas) o acórdão recorrido se fundamenta quer em não ter ficado provado que as prestações de 
serviço em causa hajam sido efectuadas em benefício das participadas da recorrente (antes concluindo 
que o foram no exclusivo interesse da recorrente), quer em não ter ficado provado nem que tais ope-
rações foram utilizadas indistintamente nas duas actividades, nem que as mesmas estão na origem de 
operações concretas de prestação de serviços técnicos às sociedades participadas (circunstâncias estas 
que acabam por reconduzir a um campo meramente casuístico e concreto as questões que a recorrente 
entende serem excepcionais e relevantes para efeitos do disposto no art. 150º do CPTA), não se mos-
tram reunidos os pressupostos de admissibilidade do recurso excepcional de revista, não pretendo a 
recorrente mais de que uma nova apreciação do caso.

E que a questão assume, no caso, natureza manifestamente casuística decorre, até, da circunstância 
de o aresto recorrido claramente salientar que «visto o disposto no art. 4º do DL 495/88 … e considerando 
que “Não está provado nem documentalmente demonstrado nos autos que as prestações de serviço 
em causa tenham sido reduzidas a escrito” é de concluir que “Consequentemente (…) tais prestações 
de serviço não foram efectuadas em benefício das participadas mas sim no exclusivo interesse da 
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A………………. E mesmo abstraindo dessa realidade a conclusão a que se chega é a mesma”», bem 
como, que embora «a impugnante argumente que o método da afectação real que utilizou é compatível 
com as actividades principal e acessória que desenvolve (cfr. art. 35º das alegações de recurso), o 
certo é que no caso em concreto não comprovou que as operações em causa foram utilizadas indis-
tintamente nas duas actividades. Como já se salientou, os elementos dos autos apontam em sentido 
diferente, de existir apenas uma repercussão mediata e reflexa na actividade acessória, não estando 
sequer demonstrado que estão na origem de operações concretas de prestação de serviços técnicos às 
sociedades por si participadas.»

Ou seja, não está em causa apreciação de uma questão que pela sua relevância jurídica ou so-
cial se revista de importância fundamental (a questão não se apresenta como sendo de complexidade 
superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, de enquadramento 
normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar diferentes regimes poten-
cialmente aplicáveis), nem resulta que se mostre necessária a intervenção do STA, em face da decisão 
das instâncias (não se vê que tal decisão seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, 
ou que em relação a ela se verifique capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar 
os limites da situação singular, ou, ainda, que se suscitem fundadas dúvidas, geradoras de incertezas e 
instabilidade na resolução dos litígios).

Em suma, não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos na lei (nº 1 do art. 150º do 
CPTA) para a admissibilidade do recurso excepcional de revista.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em não admitir o presente recurso, por se considerar que não estão 

preenchidos os pressupostos a que se refere o n.º 1 do artigo 150º do CPTA.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 30 de Outubro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Valente Torrão.

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

 Acórdão de 30 de Outubro de 2013.

Assunto:

Execução fiscal. Nulidade insanável. Falta de citação. Penhora de bem imóvel.

Sumário:

São diferentes os actos de citação referidos no artigo 220.º e no artigo 239.º, ambos 
do CPPT.

Se devia ter sido feita citação do cônjuge, nos termos do artigo 239.º do CPPT, por se 
tratar de caso de penhora de bens imóveis ou móveis sujeitos a registo, e apenas se 
procedeu à citação a que se reporta o artigo 220.º do mesmo Código, ocorre uma 
nulidade insanável por falta de citação (artigo 165.º do mesmo CPPT), por ter sido 
omitido o acto que deveria ter sido praticado.

Processo n.º 1312/13 -30.
Recorrente: A………….
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A…………, com os demais sinais dos autos, recorre da decisão que, proferida no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Loulé, decidiu julgar improcedente a reclamação apresentada, nos termos 
do artigo 276º do CPPT, contra o despacho proferido em 30/10/2012, pelo OEF, indeferindo os pedidos 
de declaração de nulidade por falta de citação da mãe da recorrente, no processo de execução fiscal 
n.º 1104200101005790 e de prescrição da dívida exequenda.



4345

1.2. O recurso não foi admitido no TAF de Loulé (cfr. despacho de fls. 557), mas, tendo a recorrente 
deduzido reclamação ao abrigo do art. 688º do CPC, veio a ser proferido no STA, pelo respectivo relator, 
o despacho de fls. 53 a 55, que decidindo tal reclamação, o admitiu (nº 6 do art. 688º do CPC).

1.3. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I  - A recorrente alegou nos autos de execução fiscal n.º 1104200101005790, apoiando -se nos 

termos do artigo 103º n.º 2, artigo 95º nºs. 1 e 2 alínea j) da LGT e artigo 268º n.º 4 da CRP, a nulidade 
da falta de citação da sucedida sua mãe, nos termos e para os efeitos do artigo 239º n.º l e do artigo 165º 
n.º l alínea a) e 4 e com as consequência do n.º 2 do mesmo dispositivo do CPPT, ou seja para aquela 
como co -executada exercer todos os direitos processuais atribuídos ao executado, havendo -se socor-
rido da reclamação judicial em razão do indeferimento do órgão de execução onde foi apresentada.

II  - Dos autos a fls. 524 e douta sentença em recurso a fls. 4  - G) dos factos provados  - vê -se clara-
mente os fundamentos da citação, vendo -se que órgão não citou a mãe da recorrente nos termos e para 
os efeitos do disposto no artigo 239º n.º l do CPPT, ou seja para a partir da citação como co -executada 
exercer todos direitos processuais atribuídos ao executado, aliás ao contrário do defendido por Lopes de 
Sousa, CPPT anotado e comentado, II volume, 2007, página 758 e ss e III volume 6ª edição anotações 
19 e 20 a páginas 174 e 175.

III  - A mãe da recorrente foi citada exclusivamente como se vê do texto da dita citação (reproduzido 
na douta sentença) de que dispunha do prazo de 10 dias para requerer ou juntar certidão comprovativa 
de já o ter feito, a separação judicial de bens em virtude de terem sido penhorados no processo os bens 
constantes do auto de penhora.

A saber, bem imóvel, comum identificado nos autos (requisito do artigo 239º n.º 1 do CPPT).
IV  - Ou seja, dos fundamentos e objectivos da citação se vê que tão só foi citada para requerer 

a separação judicial de bens  - artigo 220º do CPPT  - com exclusão absoluta ou seja, de o não ser para 
efeitos de como co -executada exercer todos os direitos processuais atribuídos ao executado  - artigo 239º 
do CPPT.

V  - Sendo certo que tal falta de citação prejudicou objectivamente a defesa da interessada mãe 
da recorrente e ora a si repercurtidas como decorre dos factos dados como provados em H) donde se 
vê que não entendeu o alcance da citação enquanto para exercer os direitos processuais atribuídos ao 
executado, deduzindo embargos de terceiro em manifesta demonstração das consequências da falta de 
citação e dos seus fundamentos.

VI  - O prejuízo que se alcança do texto da Lei (artigo 165º n.º l alínea a) é um prejuízo em abs-
tracto que decorre da falta de citação para exercer a sua defesa e direitos processuais atribuídos ao 
executado.

VII  - O prejuízo da defesa do interessado no caso dos autos sai reforçado em concreto como se 
alcança pelo recurso aos embargos de terceiro sem acautelar a defesa como co -executada.

VIII  - A citação feita à mãe da ora interessada recorrente, como cônjuge do executado, não refe-
riu expressamente a indicação de que passa a ser executada e dos direitos que lhe assiste de se opor à 
execução e dos demais direitos processuais atribuídos ao executado, exigências que resultam do regime 
conjugado dos artigos 35º n.º 2 e 189º do CPPT, e dos autos de execução fiscal decorre que a responsa-
bilidade tributária é exclusiva do cônjuge pai da interessada como se alcança dos factos provados.

IX  - Correctamente aplicada a Lei à nulidade processual de falta de citação em caso de prejudicar 
a defesa do interessado, nos termos do artigo 165º n.º l alínea a) do CPPT para além de ser do conhe-
cimento oficioso, pode ser arguida até ao trânsito em julgado da decisão final.

X  - Cedendo a imposição prevista no artigo 198º n.º 2 do CPC com base na qual a Meritíssima Juiz 
“A quo” fundou a sua decisão, perante esta nos termos do artigo 165º n.º l alínea a) e 4 do CPPT.

XI  - Está demonstrado o prejuízo na defesa da interessada mãe da ora recorrente e o seu próprio, 
ora como interessada que lhe sucede.

XII  - Fez errada interpretação e aplicação da Lei o Meritíssimo Juiz a quo quando negou provi-
mento da alegada nulidade sustentando a sua decisão no disposto no artigo 198º n.º 2 do CPC.

XIII  - Andou mal o Meritíssimo Juiz a quo, decidindo como decidiu em violação do disposto 
no artigo 165º n.º l alínea a) e 4 do CPPT devendo ter declarada a nulidade requerida nos termos do 
dispositivo violado e suprindo a sua declaração oficiosa.

Termina pedindo a revogação da sentença e a sua substituição por outra que declare o requerido.
1.4. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.5. O MP emite Parecer no sentido do provimento do recurso, nos termos seguintes, além do mais:
«A nosso ver o recurso merece provimento.
Parece certo que ocorre nulidade por falta de citação, nos termos do estatuído no artigo 165º1/a) 

do CPPT.
No caso em análise uma vez que foi penhorado um imóvel a citação da recorrente não deveria ter 

sido feita nos termos do disposto no artigo 220º do CPPT, mas sim nos termos do disposto no artigo 239º 
e 190º do referido CPPT ((1) Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 
6ª edição 2011, III volume, página 606, Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa).
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Como expende o citado autor em nota de rodapé ((2) Obra citada, IV volume, páginas 29/30) «Se, 
em caso em que deva ser efectuada citação do cônjuge nos termos deste art. 239º, com as formalidades 
previstas no art. 190º do CPPT, por terem sido penhorados bens imóveis ou móveis sujeitos a registo, foi 
indevidamente, efectuada citação nos termos do art. 220º do CPPT, para o cônjuge requerer a separação 
judicial de bens, o cônjuge indevidamente citado deverá arguir no processo de execução fiscal a nulidade 
de falta de citação, nos termos do art. 165º do CPPT. Na verdade, numa situação deste tipo não se está 
perante uma mera irregularidade da citação, mas sim da omissão completa da citação que devia ser 
efectuada, pois a citação nos termos do art. 220º, embora tenha também a designação de citação, não 
é o acto que se tem em vista ao falar de citação naquele art. 165º, que comunica ao citado que contra 
ele foi instaurada uma execução, chamando -o a intervir no processo de execução fiscal. Com efeito, 
é considerada citação «o acto destinado a dar conhecimento ao executado de que foi proposta contra 
ele determinada execução ou a chamar a esta, pela primeira vez, pessoa interessada» (art. 35º, n.º 2 do 
CPPT) e a «citação» referida no art. 220º, não se destina a nenhum desses fins, pois apenas informa o 
cônjuge de que pode requerer a separação judicial de bens e de que a execução prosseguirá sobre os 
bens penhorados se a separação não for requerida no prazo de 30 dias ou se se suspender a instância 
por inércia ou negligência do requerente em promover os seus termos processuais.

Assim, no caso de ter sido efectuada citação nos termos do art. 220º quando devia ser efectuada 
citação nos termos do art. 190º, está -se perante falta de citação susceptível de prejudicar a defesa 
do cônjuge, pelo que se está perante uma nulidade insanável, prevista na alínea a) do n.º 1 do citado 
art. 165º, que é de conhecimento oficioso e pode ser arguida até ao trânsito em julgado da decisão final.

Poderá, porém, o cônjuge do executado, na sequência da citação nos termos do art. 220º, arrogar -se 
espontaneamente o direito de exercer os poderes processuais do executado (designadamente, apresentar 
oposição ou requerer pagamento em prestação ou dação em pagamento, nos termos do art. 189º, n.º 2 
do CPPT), e, se tal for admitido, poderá vir a entender -se que não ocorre a referida nulidade insanável, 
se se puder concluir, em face das circunstâncias do caso, a omissão da citação nos termos do art. 190.º 
não prejudicou o cônjuge não citado».

Portanto, na hipótese em recurso, em que foi penhorado um bem imóvel e em que o cônjuge do 
executado por reversão, apenas foi citado nos termos do estatuído no artigo 220º do CPPT, não podendo, 
assim, utilizar os direitos processuais de executado, só tendo deduzido embargos de terceiro, que vieram 
a ser julgados improcedentes, ocorre nulidade por falta de citação.

Tal nulidade consubstanciada na omissão de citação tem como efeito a anulação dos termos subse-
quentes do processo que dela dependam absolutamente, aproveitando -se as peças úteis ao apuramento 
dos factos (artigo 165º/2 do CPPT).

Uma vez que a citanda faleceu, entretanto, a omitida citação deverá ser feita na pessoa dos seus 
sucessores, devidamente identificados nos autos e no probatório.

A sentença recorrida merece, assim, censura.
Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso jurisdicional, revogar -se a sentença 

recorrida e anular -se o acto do OEF sindicado, na parte em que indeferiu a invocada nulidade, com 
consequente anulação dos termos subsequentes que dependam absolutamente da omitida citação, com 
aproveitamento de todos os actos úteis.»

1.6. Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe deliberar.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) A Administração Fiscal instaurou o processo de execução fiscal n.º 1104011005790 e apensos, 

contra a executada “B…………, LDA.”, pessoa colectiva n.º …………, com sede em …………, para 
cobrança coerciva de dívidas de IVA de 2000, 2001, 2002, IRC de 2002, Coimas Fiscais de 2002 e 
2003 (cfr. fls. 556 dos autos);

B) A devedora originária foi citada, em 08/06/2001 (cfr. fls. 556 dos autos);
C) Os processos relativos a coimas fiscais n.º 2139.7/02, 1496.2/03 e 633.9/04 foram extintos 

(cfr. fls. 588 e 557 dos autos);
D) Por despacho de 31/03/2006, a execução reverteu contra o responsável subsidiário C………… 

(cfr. fls. 557 dos autos):
E) C………… foi citado em 04/04/2006 (cfr. fls. 557 dos autos);
F) Em 08/05/2006, foi penhorado nos autos, o “Prédio urbano composto por moradia unifami-

liar geminada, constituída por cave com uma divisão que serve de arrecadação; RC com 3 divisões 
assoalhadas, cozinha, 2 casas de banho, 2 vestíbulos, garagem e logradouro; 1º andar com 4 divisões 
assoalhadas, 3 casas de banho, corredor; e um terraço e um compartimento nas águas furtadas de 
acesso às varandas, localizada no loteamento ………… lote …………, inscrito na matriz da freguesia 
da ………… sob o art. 7002” (cfr. fls. 61 dos autos);

G) Em 11/05/2006, foi D…………, mãe da Reclamante citada nos termos seguintes:
“ASSUNTO: SEPARAÇÃO JUDICIAL DE BENS
Processo de Execução Fiscal n.º 110420010100579.0 e apensos
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Executado: C………… por reversão na qualidade de responsável subsidiário de B………… Lda.
Fica V Exa. citado para, no prazo de 10 dias a contar da assinatura do aviso de recepção da 

presente carta, requerer, querendo, a separação judicial de bens, ou juntar certidão comprovativa de 
a ter já requerido, para efeitos do consignado no art. 239º e 220º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário (CPPT) e n.º 3 do art. 825º do Código do Processo Civil, em virtude de terem sido 
penhorados no processo acima referido os bens constantes do auto de penhora anexo por fotocópia, 
instaurado por dívida de IVA, Coimas Fiscais e IRC, na quantia de € 66.332,70 Euros (sessenta e seis 
mil trezentos e trinta e dois euros e setenta cêntimos) e acrescido.” (cfr. fls. 605 dos autos);

H) Em 28/06/2006, D………… deduziu embargos de terceiro (cfr. fls. 605 dos autos);
I) Por Acórdão do STA, de 04/01/2009, já transitado em julgado, foi decidido no referido processo 

de embargos que: «Neste contexto, importa concluir que a recorrente não impugnou os concretos 
fundamentos do indeferimento liminar da petição inicial dos embargos deduzidos, com base na res-
pectiva ineptidão e daí que improcedam as pertinentes conclusões da alegação de recurso. Termos 
em que se acorda em negar provimento ao recurso, confirmando -se a decisão recorrida» (cfr. fls. 605 
dos autos);

J) A mãe da Reclamante faleceu em 22/02/2010, casada com C…………, tendo sido habilitados 
como seus herdeiros o cônjuge sobrevivo e as suas filhas A…………, ora Reclamante, e E………… 
(fls. 203/209).

K) Em 31/05/2010 foi participado pelo revertido e na qualidade de cabeça de casal, o respectivo 
processo de imposto do selo no qual foi relacionado o prédio penhorado no processo executivo (cfr. 
fls. 558 dos autos);

L) Por despacho de 29/02/2011, da Chefe de Finanças de Olhão, foi determinada a venda por meio 
de proposta em carta fechada, para o dia 24 de Maio de 2011 (cfr. fls. 558 dos autos);

M) Em 19/04/2011, o revertido, apresentou impugnação judicial que obteve o n.º 275/11.0BELLE, 
que culminou com despacho liminar em que se decidiu o seguinte: “(...) decido convolar a petição inicial 
(...) em requerimento dirigido ao órgão de execução fiscal, e em consequência, convido o Impugnante 
a formular novo requerimento dirigindo -o e apresentando -o no serviço de finanças respectivo.” (cfr. 
fls. 168 a 170 dos autos);

N) Por requerimento de 24/05/2011 o revertido veio requerer a apreciação pelo Serviço de Finanças 
da prescrição das dívidas (cfr. fls. 171 a 188 dos autos);

O) Em 31/05/2011 o Serviço de Finanças de Olhão produziu informação onde concluiu que “as 
dívidas não se encontram prescritas”. (cfr. fls. 222 a 225);

P) Em 31/05/2011 a Chefe de Finanças de Olhão, determinou o prosseguimento dos autos porque 
a dívida não se encontra prescrita (cfr. fls. 224 dos autos):

Q) Por requerimento apresentado em 08/03/2012, a irmã da Reclamante E………… veio arguir 
a nulidade da citação da sua mãe D…………, no âmbito do processo de execução fiscal (cfr. fls. 386 
e 387 dos autos);

R) No processo de execução fiscal foi prestada a seguinte informação:
“F…………, advogado, na qualidade de procurador de E…………, NIF …………, apresentou 

requerimento dirigido a este Serviço de Finanças onde vem arguir nulidade processual no presente 
processo com fundamento na falta de citação da sucedida mãe nos termos do artigo 239º do C.P.P.T.

Da análise aos autos e suporte informático, verifiquei que a mãe da alegante em 08/05/2006 foi 
citada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 239º e 220º do Código de Procedimento e 
Processo Tributário (C.P.P.T) e n.º 3 do artigo 825º do Código do Processo Civil (CPC), conforme com-
provativo junto aos autos de fls. 68 a 70, tendo a mesma, ao tempo, deduzido embargos de terceiro.

2. O registo da penhora põe o credor a coberto de quaisquer transmissões posteriores relativas 
a propriedade do bem penhorado, de nada valendo as transmissões posteriores ao acto e registo da 
penhora. Ao tempo, o bem era da propriedade do executado e da autora da herança. Face ao exposto, 
conclui -se que não existe nulidade processual. À consideração superior, Olhão, 27 de Março de 2012” 
(cfr. fls. 355 dos autos);

S) Sobre a antecedente informação recaiu o despacho com o seguinte teor:
“Concordo. Em face da informação, que se dá por integralmente reproduzida, indefiro o pedido, 

uma vez que não existe qualquer nulidade processual. Prossigam os presentes autos a tramitação legal. 
Olhão, 02 de Abril de 2012” (cfr. fls. 396 dos autos);

T) O despacho a que se refere a alínea anterior, foi notificado à irmã da Reclamante em 04/04/2012 
(cfr. fls. 397 e 398);

U) Em 12/04/2012 a irmã da Reclamante apresentou Reclamação para este Tribunal que veio a 
culminar com a decisão de improcedência (cfr. fls. dos autos);

V) No seguimento da marcação da venda foram emitidos os respectivos editais os quais foram 
afixados em 03/05/2011 à porta do bem executado, no Serviço de Finanças de Faro e na Junta de Fre-
guesia da Sé, bem como procedeu -se à sua publicação no Jornal ‘’Diário de Notícias” nos dias 16 e 17 
de Abril de 2011 (cfr. fls. 558 dos autos);
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W) Em 23/05/2011, foi recepcionada reclamação de decisão do órgão de execução fiscal em 
nome da ora Reclamante, a qual foi remetida a este Tribunal e, posteriormente enviada ao Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Sintra que seguiu os seus termos sob o processo n.º 367/11.5BELLE e no 
qual a ora Reclamante veio alegar que “o bem penhorado é de sua contitularidade e enquanto tal, não 
responde pela dívida tributária” (cfr. fls. 198 a 202);

X) A Reclamação referida na alínea anterior culminou com a seguinte decisão:
(...)
Por todo o exposto, julgo improcedente a presente reclamação da decisão do órgão de execução 

fiscal.” (cfr. fls. 423 a 431 dos autos  - proc. 311/12.2BELLE);
Y) Por requerimento apresentado em 29/08/2012, a Reclamante veio arguir a nulidade por falta 

de citação da sua mãe D…………, no âmbito do processo de execução fiscal e a prescrição da dívida 
(cfr. fls. 526 a 529 dos autos);

Z) No processo de execução fiscal foi prestada informação pelo Serviço de Finanças de Olhão 
(cfr. fls. 533 a 539 dos autos);

AA) Sobre a antecedente informação, em 30/10/2012, recaiu o seguinte despacho, proferido pela 
Chefe de Finanças, ora reclamado:

«Concordo.
Em face da informação, que se dá por integralmente reproduzida, indefiro o pedido, uma vez que 

não existe qualquer nulidade processual, não estando também reunidas as condições para prescrição 
nos termos do artigo 48º da LGT, pelo que a dívida em causa não se encontra prescrita.

Prossigam os presentes autos a tramitação legal. Proceda -se às notificações necessárias.
Olhão, 02 de Abril de 2012” (cfr. fls. 539 dos; autos).
BB) O despacho a que se refere a alínea anterior, foi notificado à Reclamante em 06/11/2012, 

através do ofício n.º 1104/005181/2012 (cfr. fls. 541 e 542 dos autos);
CC) A presente reclamação foi apresentada em 15/11/2012 (cfr. fls. 543 dos autos);
DD) Em 27/11/2012, o Serviço de Finanças elaborou informação que aqui se dá por reproduzida 

(cfr. fls. 556 a 566 dos autos);
EE) Sobre a antecedente informação recaiu o seguinte despacho:
“Face à reclamação da decisão do órgão de execução fiscal apresentada, nos termos do artigo 276º 

do Código de Procedimento e de Processo Tributário, por A…………, NIF …………, bem como a infor-
mação que antecede e que aqui se dá por reproduzida para todos os legais efeitos mantenho a decisão 
de indeferimento proferida em 30.10.2012, uma vez que não existe qualquer nulidade processual, não 
estando também reunidas as condições para prescrição nos termos do artigo 48º da Lei Geral Tribu-
tária, pelo que a dívida em causa não se encontra prescrita. (...)” (cfr. fls. 567 dos autos).

3.1. Aceitando a subida imediata da reclamação, a sentença recorrida veio em seguida a concluir 
o seguinte, no que ora releva: (1)

a)  - resultando provado que (i) o processo de execução fiscal foi inicialmente instaurado contra 
a originária devedora e só posteriormente é que reverteu contra o executado C…………; que (ii) em 
8/5/2006 foi penhorado nos autos um bem imóvel, cuja reclamação ora em apreciação visa sustar a 
sua venda; e que (iii) a AT, em 11/5/2006, procedeu à citação da esposa do executado, D………… 
para “(...) no prazo de 10 dias a contar, da assinatura do aviso de recepção da presente carta, requerer, 
querendo, a separação judicial de bens ou juntar certidão comprovativa de a ter já requerido, para 
efeitos do consignado no art. 239º e 220º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) 
e n.º 3 do art. 825º do Código do Processo Civil, em virtude de terem sido penhorados no processo 
acima referido os bens constantes do auto de penhora anexo por fotocópia, instaurado por dívida de 
IVA, Coimas Fiscais e IRC, na quantia de € 66.3 32,70 Euros (sessenta e seis mil trezentos e trinta e 
dois euros e setenta cêntimos) e acrescido”,

então a primeira conclusão a retirar é a de que a cônjuge do executado foi citada e, se foi citada, 
não pode estar em causa a falta de citação, mas tão -somente a nulidade da própria citação, por preterição 
de formalidades da própria citação.

b)  - dado que a falta de citação só constitui nulidade insuprível do processo de execução fiscal 
quando possa prejudicar a defesa do interessado (art. 165º n.º l, alínea a), do CPPT) e dado que a nulidade 
da citação por inobservância das formalidades prescritas na lei só pode ser conhecida na sequência de 
arguição dos interessados (nº 2 do art. 198º do CPC), devendo sê -lo, em regra, no prazo para, deduzir 
oposição, ou no prazo como tal indicado na citação, ou ainda, se nenhum prazo foi indicado, como no 
caso dos autos, onde a citação é completamente omissa quanto às garantias de que o citado dispõe, na 
primeira intervenção do citado no processo,

então, no caso vertente, a arguição de nulidade (por falta de citação) em 29/8/2012 (no requerimento 
inicial cujo indeferimento originou a presente RAOEF) é intempestiva dado que a primeira intervenção 
processual do cônjuge do executado (a D…………, mãe da reclamante) ocorreu em 28/6/2006, através 
da dedução de embargos de terceiro (que foram indeferidos) e sendo que, apesar de a reclamante ter 
também apresentado em 23/5/2011 uma outra reclamação (que veio a ser julgada improcedente) do 
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despacho que designou o dia 24/5/2011 para a realização da venda do bem penhorado, nada aí alegou 
quanto a essa pretensa nulidade (tendo apenas invocado que não respondia pela dívida tributária apesar 
de o bem penhorado ser da sua contitularidade).

É, pois, neste contexto que a sentença recorrida conclui que, ao contrário do alegado pela recla-
mante, a sua mãe foi citada e que, quando muito, apenas poderia estar em causa a alegação de preterição 
de formalidades da própria citação, sendo que, para esse efeito, atenta a primeira intervenção da recla-
mante (em Maio de 2011), quando veio, posteriormente, apresentar o requerimento, em 29/8/2012, já se 
encontrava ultrapassado o prazo para o fazer, não podendo, portanto, proceder a presente reclamação.

3.2. Como acima se disse, o presente recurso não foi admitido no Tribunal recorrido (cfr. despacho 
de fls. 46), mas tendo a recorrente deduzido reclamação ao abrigo do art. 688º do CPC (redacção à 
data) veio a ser proferido no STA, pelo respectivo relator, o despacho de fls. 53/54, que decidindo tal 
reclamação, o admitiu (nº 6 do art. 688º do CPC).

E a questão a decidir é a de saber se se verifica a arguida nulidade insanável por falta de citação 
(ao tempo) do agora já falecido cônjuge do executado ou se, como foi entendimento da sentença, se 
está apenas perante nulidade da citação por preterição de formalidade no respectivo acto.

Vejamos, pois.
4.1. No caso, sendo, por um lado, as dívidas exequendas resultantes de responsabilidade subsidiária 

de C………… (dívidas que, aliás, são relativas a IVA, IRC e coimas fiscais), a citação da D………… 
(em 11/5/2006) teria que ser feita, além do mais, nos termos do disposto no art. 220º do CPPT (2) e, 
por outro lado, tendo sido penhorado um imóvel, a citação também teria que ser feita nos termos do 
disposto nos arts. 239º e 190º do CPPT.

Com efeito, como salienta o Cons. Jorge Lopes de Sousa, «Nos casos em que a penhora recaia 
sobre bens imóveis ou móveis sujeitos a registo é obrigatória a citação do cônjuge para execução sem 
a finalidade específica de requerer a separação (art. 239º, n.º 1, do CPPT).

Nesses casos previstos no art. 239º, o cônjuge é sempre citado para a execução, independentemente 
de a dívida ser ou não comum e se pretender ou não penhorar bens comuns, assumindo o cônjuge a po-
sição de um verdadeiro co -executado, podendo exercer todos os direitos processuais que são atribuídos 
ao próprio executado, como expressamente se prevê no art. 864º -A, n.º 1, do CPC, direitos esses em 
que se inclui o de requerer a separação de bens nos casos de penhora de bens comuns por dívidas da 
responsabilidade exclusiva do outro cônjuge, como explicitamente se refere no n.º 2 do mesmo artigo.

Por isso, nesses casos enquadráveis no art. 239º do CPPT, o cônjuge do executado, citado para 
a execução, não tem de ser citado outra vez nos termos deste art. 220º.

Nos casos previstos neste art. 220º do CPPT em que a citação é feita apenas para requerer a 
separação de bens, o cônjuge apenas tem a possibilidade de exercer este direito. Assim era também 
no processo civil, antes das alterações introduzidas pelo DL n.º 38/2003, de 8 de Março, em que o 
art. 864º -B do CPC, actualmente revogado, fazia uma nítida distinção de tratamento das situações 
previstas na 1ª e na 2ª parte da alínea a) do n.º 1 (actual n.º 3) do art. 864º do mesmo Código. Com 
a redacção introduzida por aquele DL n.º 38/2003, o art. 864º -A passou a atribuir ao cônjuge do 
executado, também nas situações de penhora de bens comuns, todos os poderes processuais do exe-
cutado, sem prejuízo de poder também requerer a separação dos bens do casal. Porém, no art. 220º 
do CPPT, apesar da revisão de que este Código foi objecto já depois da entrada em vigor daquele DL 
n.º 38/2003, manteve -se a referência explícita à finalidade da citação, como sendo para «requerer a 
separação judicial de bens», pelo que é de concluir que se pretendeu no domínio da execução fiscal 
manter o anterior regime.

Nestes casos, porém, não passando o cônjuge, citado com a finalidade específica de pedir a 
separação de bens, a ser parte no processo executivo, não está impedido de recorrer a embargos de 
terceiro para defesa da sua posse ou outro direito próprio que considere ofendido pela diligência ju-
dicial, ou arguir nulidade por falta de citação nos termos do art. 239º do CPPT, se entender que ela 
deveria ter sido efectuada.» (3).

As citações previstas nos arts. 220º e 239º, ambos do CPPT, têm finalidades diferentes: a cita-
ção do cônjuge prevista no art. 220º tem por objectivo específico proporcionar -lhe a possibilidade de 
requerer a separação judicial de bens (e por via dessa citação não passa o cônjuge do executado a ser 
parte no processo executivo); a citação nos termos do art. 239º, visa conferir ao cônjuge a qualidade 
de co -executado com possibilidade de exercer, a partir da citação, todos os direitos processuais que 
são atribuídos ao executado.

Daí que, face a este regime legal, por um lado, se o cônjuge foi citado nos termos do art. 239º do 
CPPT, deixa de ser considerado “terceiro” face à execução (na medida em que tal citação lhe confere a 
qualidade de co -executado, com possibilidade de exercer, a partir da citação, todos os direitos proces-
suais que são atribuídos a este  - cfr. os acs. deste STA, de 25/11/2009 e de 19/1/2011, rec. n.º 1123/09 
e rec. n.º 842/10, respectivamente) e se não foi citado (mas devia sê -lo) para os termos de efeitos desse 
art. 239º, pode nesse caso invocar, junto do OEF, a nulidade insuprível por omissão de citação, e, em caso 
de indeferimento da sua pretensão, deduzir reclamação judicial nos termos dos arts. 276º e ss. do CPPT.
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4.2. No caso presente, consta do probatório que a D…………, mãe da habilitada reclamante, foi 
em 11/5/2006, citada nos termos seguintes:

«ASSUNTO: SEPARAÇÃO JUDICIAL DE BENS
Processo de Execução Fiscal n.º 110420010100579.0 e apensos
Executado: C………… por reversão na qualidade de responsável subsidiário de B………… 

Lda.
Fica V Exa. citado para, no prazo de 10 dias a contar da assinatura do aviso de recepção da pre-

sente carta, requerer, querendo, a separação judicial de bens, ou juntar certidão comprovativa de a ter 
já requerido, para efeitos do consignado no art. 239º e 220º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário (CPPT) e n.º 3 do art. 825º do Código do Processo Civil, em virtude de terem sido penhorados 
no processo acima referido os bens constantes do auto de penhora anexo por fotocópia, instaurado por 
dívida de IVA, Coimas Fiscais e IRC, na quantia de € 66.332,70 Euros (sessenta e seis mil trezentos e 
trinta e dois euros e setenta cêntimos) e acrescido.»

E é em face desta referência ao art. 239º do CPPT que a sentença recorrida conclui que a então 
cônjuge do executado foi citada quer para os termos do disposto no art. 239º do CPPT, quer para os 
termos do disposto no art. 220º do mesmo Código, e que, se foi citada, não pode estar em causa a falta 
de citação, mas tão -somente a eventual nulidade da própria citação prevista no dito art. 239º, por pre-
terição de formalidades desse acto.

Não deve aceitar -se, porém, esta conclusão.
Sendo a citação «o acto destinado a dar conhecimento ao executado de que foi proposta contra 

ele determinada execução ou a chamar a esta, pela primeira vez, pessoa interessada» (art. 35º, n.º 2, 
do CPPT), trata -se de acto cujo conteúdo é indicado no art. 190º do mesmo código e que é essencial 
para assegurar os direitos de «defesa do interessado» a que se refere a alínea a) do n.º 1 do art. 165º 
do mesmo CPPT.

No entanto, embora seja esta a definição de citação, no art. 220º do CPPT prevê -se, como já su-
pra se referiu, uma «citação» diferente, destinada a comunicar ao cônjuge do executado a penhora de 
bens comuns por dívida da exclusiva responsabilidade do outro cônjuge e a possibilidade de requerer 
a separação judicial de bens (e tratando -se também aqui de um acto que a lei designa como «citação» 
deverá entender -se que, também quando ele falte, se estará perante uma nulidade insanável, pois essa 
omissão é susceptível de prejudicar a defesa dos direitos do cônjuge do executado).

Mas, tratando -se de actos que, apesar da designação comum de «citação» são actos diferentes, no 
caso de ter sido efectuada citação do cônjuge nos termos do art. 220º do CPPT quando devia efectuar -se 
a sua citação com o conteúdo e formalidades previstas no art. 190º do CPPT (por se tratar de caso de 
penhora de bens imóveis ou móveis sujeitos a registo, nos termos do art. 239º, estar -se -á também perante 
uma nulidade insanável por falta de citação, por ter sido omitido o acto que deveria ter sido praticado. (4)

Ora, retornando ao caso dos autos, constata -se que perante a globalidade do teor da nota de citação 
e os concretos termos que nela ficaram exarados, a expressão «para efeitos do consignado no art. 239º 
e 220º do Código de Procedimento e de Processo Tributário» é lacónica e não esclarecedora quanto 
ao âmbito da respectiva comunicação, levando nomeadamente a que, para o homem médio, prevaleça 
uma interpretação no sentido de que se trata de uma citação para efeitos do disposto no art. 220º do 
CPPT, ou seja, «para, no prazo de 10 dias a contar da assinatura do aviso de recepção da presente carta, 
requerer, querendo, a separação judicial de bens, ou juntar certidão comprovativa de a ter já requerido», 
não bastando a referência ao art. 239º do mesmo CPPT para afirmar que se trata de uma citação nos 
termos e para efeitos desse normativo. Sentido de interpretação que mais se aceita por não se indicar 
que a pessoa citada passa a ser executada, nem se referirem o direito de se opor à execução ou os demais 
direitos processuais atribuídos ao executado (nº 2 do art. 35º e art. 189º do CPPT), de tudo ressaltando 
a ideia de que com este acto de citação não se dá conhecimento à D………… de que passou a ter o 
estatuto de co -executada, mas tão só que pode, querendo, requerer a separação de bens.

Ou seja, como no Parecer do Exmo. Procurador -Geral adjunto neste Tribunal se salienta, estamos 
perante caso de nulidade por falta de citação, nos termos do estatuído na alínea a) do n.º 1 do art. 165º do 
CPPT e não apenas, contrariamente ao entendimento afirmado na sentença recorrida, perante mera nulidade 
(por inobservância das formalidades prescritas na lei) desta citação a que se reporta o art. 239º do CPPT.

Sendo que, como noutro local também realça o Cons. Lopes de Sousa (5) «Se, em caso em que deva 
ser efectuada citação do cônjuge nos termos deste art. 239º, com as formalidades previstas no art. 190º 
do CPPT, por terem sido penhorados bens imóveis ou móveis sujeitos a registo, foi indevidamente, 
efectuada citação nos termos do art. 220º do CPPT, para o cônjuge requerer a separação judicial 
de bens, o cônjuge indevidamente citado deverá arguir no processo de execução fiscal a nulidade de 
falta de citação, nos termos do art. 165º do CPPT. Na verdade, numa situação deste tipo não se está 
perante uma mera irregularidade da citação, mas sim da omissão completa da citação que devia ser 
efectuada, pois a citação nos termos do art. 220º, embora tenha também a designação de citação, não 
é o acto que se tem em vista ao falar de citação naquele art. 165º, que comunica ao citado que contra 
ele foi instaurada uma execução, chamando -o a intervir no processo de execução fiscal. Com efeito, 
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é considerada citação «o acto destinado a dar conhecimento ao executado de que foi proposta contra 
ele determinada execução ou a chamar a esta, pela primeira vez, pessoa interessada» (art. 35º, n.º 2 do 
CPPT) e a «citação» referida no art. 220º, não se destina a nenhum desses fins, pois apenas informa o 
cônjuge de que pode requerer a separação judicial de bens e de que a execução prosseguirá sobre os 
bens penhorados se a separação não for requerida no prazo de 30 dias ou se se suspender a instância 
por inércia ou negligência do requerente em promover os seus termos processuais.

Assim, no caso de ter sido efectuada citação nos termos do art. 220º quando devia ser efectuada 
citação nos termos do art. 190º, está -se perante falta de citação susceptível de prejudicar a defesa 
do cônjuge, pelo que se está perante uma nulidade insanável, prevista na alínea a) do n.º 1 do citado 
art. 165º, que é de conhecimento oficioso e pode ser arguida até ao trânsito em julgado da decisão final.

Poderá, porém, o cônjuge do executado, na sequência da citação nos termos do art. 220º, arrogar-
-se espontaneamente o direito de exercer os poderes processuais do executado (designadamente, 
apresentar oposição ou requerer pagamento em prestação ou dação em pagamento, nos termos do 
art. 189º, n.º 2 do CPPT), e, se tal for admitido, poderá vir a entender -se que não ocorre a referida 
nulidade insanável, se se puder concluir, em face das circunstâncias do caso, a omissão da citação nos 
termos do art. 190.º não prejudicou o cônjuge não citado».

Neste contexto e face à factualidade provada, havemos de concluir pela ocorrência da invocada 
nulidade insanável por falta de citação, nos termos do estatuído na alínea a) do n.º 1 do art. 165º do 
CPPT e não apenas, contrariamente ao entendimento afirmado na sentença recorrida, pela ocorrência da 
nulidade (por inobservância das formalidades prescritas na lei – nulidade prevista no n.º 4 do art. 191º 
do novo CPCivil) desta citação a que se reporta o segmento final do art. 239º do CPPT.

E, consequentemente,
 - porque (contrariamente à nulidade da citação por inobservância das formalidades prescritas na lei) 

tal falta de citação constitui nulidade insanável em processo de execução fiscal, quando possa prejudicar 
a defesa do interessado (al. a) do n.º 1 do art. 165º do CPPT), sendo uma nulidade de conhecimento 
oficioso e que pode ser arguida até ao trânsito em julgado da decisão final,

 - e porque, no caso, aquele mencionado prejuízo para a defesa do executado decorre e se revela, 
desde logo, da circunstância de apesar de ter sido penhorado um bem imóvel, o cônjuge do executado 
por reversão ter sido citado apenas para requerer a separação de bens (art. 220º do CPPT) não podendo, 
assim, utilizar os direitos processuais de executado, só tendo deduzido embargos de terceiro, que vieram 
a ser julgados improcedentes,

 - impõe -se concluir pela tempestividade da arguição de tal nulidade insanável e pela consequente 
procedência do presente recurso, sendo que esta nulidade consubstanciada na omissão de citação tem 
como efeito a anulação dos termos subsequentes do processo que dela dependam absolutamente, 
aproveitando -se as peças úteis ao apuramento dos factos (nº 2 do art. 165º do CPPT) e, no caso, uma 
vez que a citanda faleceu entretanto, a omitida citação deverá ser feita na pessoa dos seus sucessores, 
devidamente identificados nos autos e no probatório.

Em suma, em procedência do presente recurso jurisdicional, há que revogar a sentença recorrida 
e anular -se o acto do OEF sindicado, na parte em que indeferiu a invocada nulidade, com consequente 
anulação dos termos subsequentes que dependam absolutamente da omitida citação e com aproveita-
mento de todos os actos úteis.

DECISÃO
Termos em que se acorda em julgar procedente o recurso e declarar a nulidade insanável do pro-

cesso de execução, por falta de citação, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do art. 239º 
do CPPT, da então cônjuge do executado, com a consequente anulação dos termos subsequentes do 
processo que dele dependem absolutamente.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Outubro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Pedro Delgado — Isabel 
Marques da Silva.

(1) Apesar de a sentença recorrida ter também concluído quer pela não ocorrência da prescrição invocada quer pela 
fundamentação do despacho reclamado, essas questões não vêm suscitadas no presente recurso.

(2) As dívidas que um dos cônjuges seja chamado a pagar por força de responsabilidade tributária subsidiária são da 
sua exclusiva responsabilidade e não da responsabilidade de ambos os cônjuges, porque respeitantes a indemnizações por facto 
imputável a cada um dos cônjuges, recaindo unicamente sobre o gerente e não também sobre o seu cônjuge (al. b) do art. 1692º 
do CCivil: cfr. entre outros, os acs. do STA, de 18/2/1998, rec. n.º 021438; de 21/6/2000, rec. n.º 22.164; de 31/1/2001, rec. 
n.º 023428; de 5/12/2001, rec. n.º 021438 (Pleno); de 16/11/2011, rec. n.º 0518/11; e de 9/5/2012, rec. n.º 0224/12; bem como 
Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, III vol., 6ª ed., Lisboa, Áreas 
Editora, 2011, pp. 604 e ss. – nota 3 ao art. 220º.

(3) Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, Vol. III, 6ª edição, 2011, anotação 4 ao 
art. 220º, pp. 606/607.

(4) Cfr. Jorge Lopes de Sousa, ob. cit. III vol., anotação 3 ao 165º, p. 135.
(5) Ob. cit. IV vol., anotação 4 ao art. 239º, pp. 29/30. 



4352

 Acórdão de 30 de Outubro de 2013.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Coligação ilegal. Suprimento da coligação ilegal.

Sumário:

Em processo de oposição à execução fiscal, ocorrendo coligação sem que entre os pe-
didos exista a conexão exigida pelo art. 30º Código de Processo Civil, na redacção 
do Decreto -Lei n.º 329 -A/95 de 12/12, deverá o juiz notificar os oponentes para, no 
prazo fixado, indicarem, por acordo, qual o pedido que pretendem ver apreciado no 
processo, sob cominação de, não o fazendo, o exequente ser absolvido da instância 
quanto a todos eles (artigo 31º -A, n.os 1 e 2, do mesmo diploma legal).

Processo n.º 1318/12 -30.
Recorrente: A……………………. e outros.
Recorrido: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social — Braga.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A……………… e outros, com os demais sinais nos autos, vêm recorrer para este Supremo 
Tribunal da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou por verificada a excepção 
dilatória inominada e consequentemente absolveu o IGFSS da instância.

Terminam as suas alegações de recurso, formulando a seguinte conclusão:
«1 - Os Recorrentes nada têm a opor quanto ao conhecimento da excepção dilatória inominada 

coligação ilegal reconhecendo que entre o pedido do oponente A………………, por um lado e os pedidos 
dos oponentes B………….. e C……………., por outro, não ocorre a conexão exigida pelo art. 30º do CPC;

2 - Todavia, ao invés de (desde logo) absolver a exequente da instância, o tribunal a quo deveria 
ter previamente dado cumprimento ao plasmado no art. 31º -A do CPC (suprimento de coligação ilegal),

3 - No sentido de que deveria outrossim, ordenar a notificação dos oponentes e ora recorrentes 
para, no prazo fixado, indicarem, por acordo, qual o pedido que pretendem ver apreciado no processo, 
sob a cominação de, não o fazendo (então sim) o exequente ser absolvido da instância,

4 - Sendo que, feita a indicação do pedido, o processo segue os seus normais tramites quanto ao 
mesmo e o exequente é absolvido da instância quanto aos pedidos não indicados, podendo o oponente, 
quanto a este, propor nova oposição dentro de 30 dias a contar do trânsito do despacho que ordenou 
a separação, retroagindo -se os efeitos da nova oposição à data do primeiro processo;

5 - A possibilidade de suprimento da coligação ilegal prende -se com o princípio da economia pro-
cessual e a supra indicada tramitação está claramente plasmada no Ac. STJ de 30/05/12, Proc. 0131/12, 
n.º Conv. JSTA 000P14221, pág 8 e 9, www.dgsi.pt, bem como no preâmbulo do Dec -Lei n.º 329 -A/95 
de 12/12, (cujo extracto infra se verteu) que produziu a redacção do art. 31º -A do CPC.

6 - Ao assim não ter procedido, a douta decisão recorrida violou os artºs 31º -A e 265º nº2 do 
CPC, devendo, por isso, a mesma ser revogada de molde a ser efectuada a notificação a que se refere 
o primeiro daqueles normativos.»

2 – O Instituto Gestão Financeira Segurança Social não apresentou contra alegações.
3 – O Ministério Publico junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido do provimento do recurso, 

sustentado, em síntese, que a consequência da coligação ilegal não é a imediata absolvição do exequente 
da instância mas antes a notificação dos oponentes para, no prazo fixado pelo tribunal, indicarem por 
acordo, qual o pedido que pretendem ver apreciado no processo, sob cominação de, não o fazendo, o 
exequente ser absolvido da instância quanto a todos eles (art. 31º -A nºs 1, 2 e 3 CPC/art.2º alínea e) 
Código de Procedimento e Processo Tributário.)

4 – É o seguinte o teor da decisão sindicada, na parte relevante que interessa para a decisão do 
presente recurso (fls. 89 e 90):

«(…..) Assim, aplicando o regime do art.º 30.º do CPC, adaptado ao processo de Oposição à 
Execução Fiscal, será admissível a coligação de Oponentes quando a causa de pedir (factos jurídicos 
de que emerge o pedido de extinção ou suspensão da execução fiscal) seja a mesma e única e quando, 
sendo embora diferente a causa de pedir, a procedência dos pedidos principais dependa essencialmente 
da apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação das mesmas regras de direito ou de 
cláusulas de contratos. No caso sub judicio, os oponentes alegam, relativamente ao executado A………… 
que o despacho de reversão não é destinado a si.
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Por sua vez, relativamente aos outros executados/oponentes, alegaram que os mesmos não pos-
suem qualquer culpa na existência das dívidas aqui em execução, imputando a responsabilidade a 
terceiros.

Vê -se, assim, que a causa de pedir dos Oponentes, não é «a mesma e única».
E é evidente que nenhum dos pedidos formulados na situação está dependente do outro. Senão 

que, ao contrário, independem um do outro. Com efeito, nada obsta a que, por exemplo, seja julgado 
improcedente o pedido formulado por um e procedente o pedido formulado por outro.

A coligação de autores é também admitida, como vimos, quando, sendo embora diferente a causa 
de pedir, a procedência do pedido principal dependa essencialmente da apreciação dos mesmos factos 
ou da interpretação e aplicação das mesmas regras de direito ou de cláusulas contratuais perfeitamente 
análogas. Mas na situação em apreço os factos materiais são diferentes.

Como são diferentes também as “regras de direito” aplicáveis a um e a outro caso, pois o carácter 
do pedido — ser julgada procedente a excepção da ilegitimidade dos oponentes — assenta em factos 
diferentes e não conexos entre si, e são os factos que determinam a aplicação das regras de direito.

Pelo que, não ocorrendo entre os pedidos formulados a conexão exigida no artigo 30.º do Código 
de Processo Civil, verifica -se a existência de excepção dilatória, determinante de abstenção de conhe-
cimento do pedido e de absolvição do OEF, in casu, IGFSS, de harmonia com o disposto na alínea e) 
do n.º 1 do artigo 288.º do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, julgo verificada a excepção dilatória inominada (coligação ilegal, baseada na 
apresentação de factos de que emergem pedidos diferentes), e consequentemente, absolvo o IGFSS 
da instância.

5 - Colhidos os vistos legais, cabe decidir
6. A única questão objecto de recurso é a de saber se a decisão recorrida padece de erro ao absol-

ver da instância o exequente IGFSS, por julgar verificada excepção dilatória (coligação ilegal), sem 
notificar previamente os ora recorrentes para suprimento da coligação ilegal, nos termos do artº 31 -A 
nº2 do Código de Processo Civil.

Com efeito os recorrentes não questionam a verificação de coligação ilegal, antes se insurgem 
contra o facto de o Tribunal a quo ter decidido, desde logo, absolver a exequente da instância, sem ter 
previamente dado cumprimento ao plasmado no art. 31º -A do CPC (suprimento de coligação ilegal), 
nomeadamente, ordenando a notificação dos oponentes e ora recorrentes para, no prazo fixado, indi-
carem, por acordo, qual o pedido que pretendiam ver apreciado no processo, sob a cominação de, não 
o fazendo (então sim) o exequente ser absolvido da instância.

A nosso ver a razão está com os recorrentes.
Vejamos.
No que concerne ao regime de coligação de oponentes e nomeadamente ao suprimento da coli-

gação ilegal, inexistindo norma legal que o preveja no Código de Procedimento e Processo Tributário 
aplicar -se -á, subsidiariamente, por força do disposto no 2.º, alínea c), do Código de Procedimento e 
Processo Tributário, o regime previsto nos artºs 30º e segs. do Código de Processo Civil (redacção 
então em vigor) 1

Relativamente ao suprimento da coligação ilegal dispunha o artº 31º A n.º 2 do Código de Processo 
Civil 2, na redacção que lhe foi dada pelo decreto -lei n.º 329 -A/95 de 12/12, que havendo pluralidade de 
autores, serão todos notificados, nos termos do número anterior, para, por acordo, esclarecerem quais 
os pedidos que pretendem ver apreciados no processo.

Este normativo impunha assim a notificação de todos os autores, no caso de serem vários, para, por 
acordo, fazerem a indicação exigida pelo n.º 1. E, mesmo na falta de acordo, não se seguia necessaria-
mente a consequência da absolvição da instância quanto a todos os pedidos. Sendo a coligação activa, o 
processo prosseguiria para apreciação do pedido formulado pelo autor que manifestasse vontade nesse 
sentido, se os outros não declarassem também pretender a apreciação daqueles que tiverem deduzido 3.

Trata -se de norma que visava objectivos claros de economia processual, com aliás o legislador 
deixou expresso no preâmbulo do referido Decreto -lei n.º 329/95: «Faculta -se ainda — em homenagem 
ao principio da economia processual — o suprimento da coligação ilegal, tal como se reduzem aos 
seus justos limites os efeitos do uso pelo juiz do poder de decretar a separação de causas, facultando 
ao interessado a escolha e indicação da pretensão a que ficará reduzido o objecto do processo, em vez 
de o inutilizar na totalidade, em consequência da absolvição da instância quanto a todos os pedidos 
deduzidos» 4..

Também Jorge Lopes de Sousa, ob. cit., pag. 542, sublinha, em nota de rodapé, que «as razões 
de economia processual que estão subjacentes à possibilidade de suprimento apontam, decerto, no 
sentido de, nos casos em que não seja possível manter a coligação, ela termine, aproveitando -se o 
processo na medida do possível, em vez de o inutilizar por completo. Por outro lado, a possibilidade 
de os autores concordarem com o prosseguimento do processo relativamente ao pedido de um deles 
não é irrealista, pois a coligação normalmente assenta numa relação de alguma cordialidade judiciária 
entre os autores.»
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Ocorrendo, pois, coligação sem que entre os pedidos exista a conexão exigida pelo art. 30º, o 
juiz deverá notificar os oponentes para, no prazo fixado, indicarem, por acordo, qual o pedido que 
pretendem ver apreciado no processo, sob cominação de, não o fazendo, o exequente ser absolvido 
da instância quanto a todos eles. (art. 31º -A, n.º s 1 e 2, do CPC). Feita a indicação do pedido a ser 
apreciado no processo, o juiz absolve a Fazenda Pública da instância relativamente aos outros pedidos 
(nº 3 do mesmo artigo) 5.

Ora, no caso vertente, como bem nota o Exmº Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal 
Administrativo, a coligação dos oponentes B……………. e C……………… radica numa mesma e 
única causa de pedir (ausência de culpa na insuficiência do património societário), subjacente a idêntico 
pedido (declaração dos oponentes como partes ilegítimas, com a consequente extinção da execução 
contra eles revertida).

Com efeito, estes oponentes alegam que «não padecem de qualquer culpa pelo não pagamento das 
dívidas em questão por parte da devedora originária ou pela insuficiência do património desta» (arts. 
4º e segs.) sendo esta a única causa de pedir subjacente ao pedido de declaração da sua ilegitimidade 
e de extinção da execução.

Por sua vez o oponente A…………. invoca que o despacho de reversão não lhe foi dirigido, mas 
sim a outra pessoa, dai resultando, em seu entender, a sua ilegitimidade (arts. 1º a 3º da petição inicial).

Temos, pois, que é perfeitamente possível no caso subjudice facultar a escolha entre o pedido for-
mulado por A…………… e o pedido formulado pelos outros dois oponentes (com causa de pedir única 
e comum), não estando em causa a opção por pedidos distintos formulados por cada um dos oponentes, 
com causas de pedir distintas ou entre pedidos com causas de pedir apenas parcelarmente comuns.

Neste contexto nada impede, antes pelo contrario razões de economia processual aconselham, 
que o juiz exerça o poder de decretar a separação de causas facultando previamente aos interessados a 
escolha da pretensão a que ficará reduzido o objecto do processo, em vez de o inutilizar na totalidade.

A decisão recorrida, que assim não decidiu, não pode, pois, ser confirmada, pelo que deverá ser 
revogada.

7. Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e 
ordenar a baixa dos autos à primeira instância a fim de prosseguirem os seus trâmites, nomeadamente 
para efeitos do disposto nos arts. 31º -A n.º 2 do Código de Processo Civil (artº 38º, n.º 2 na actual 
redacção).

Sem custas.

Lisboa, 30 de Outubro de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.

1 (Cf. neste sentido Código de Procedimento e Processo Tributário anotado, 6ª edição, Áreas Editora, vol. III, pag.542)
2 (Actual 38º do Código de Processo Civil na redacção da Lei n.º 41/2013 de 26 de Junho.)
3 (Ver neste sentido, José Lebre de Freitas, João Redinha, Rui Pinto, Código de Processo Civil anotado, vol 1, pág. 68, 

Coimbra editora, 1999.)
4 (Opção legislativa que se manteve no actual Código de Processo Civil.)
5 (Ver neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 30.05.2012, recurso 131/12, em que o presente 

relator interveio como adjunto, e também o Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, 
6ª edição, Áreas Editora, vol. III, pag.542.) 

 Acórdão de 30 de Outubro de 2013.

Assunto:

Contraditório. Parecer do Ministério Público. Notificação. Erro na forma de processo.

Sumário:

 I — Em processo de reclamação de acto do órgão da execução fiscal, e para garantir 
o contraditório, a notificação do parecer do Ministério Público só tem de existir 
quando, sem essa notificação, fique prejudicada para uma das partes a ampla 
discussão de todos os fundamentos em que a decisão se possa basear, sendo in-
justificada a notificação do parecer quando nele não seja suscitada ou abordada 
qualquer questão nova.
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 II — O erro na forma de processo, contemplado no artigo 199.º do CPC, consiste em 
ter o autor usado de uma forma processual inadequada para fazer valer a sua 
pretensão, pelo que o acerto ou o erro na forma de processo se tem de aferir pelo 
pedido formulado na acção.

Processo n.º 1492/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

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

1. A………… recorre da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que 
determinou a absolvição da instância da Fazenda Pública na reclamação que aquele apresentara, ao 
abrigo do disposto nos arts. 276º e segs. do CPPT, da decisão proferida no processo de execução fiscal 
n.º 3190 2008 01112457, decisão através da qual o respectivo órgão de execução fiscal indeferiu o 
pedido que ele aí formulara, enquanto executado por reversão, de declaração da nulidade do acto de 
reversão e do acto da sua citação para essa execução.

1.1. Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
I. Salvo o devido e merecido respeito, o Recorrente não se conforma com a douta sentença pro-

ferida nos presentes autos.
II. A ausência de notificação ao recorrente do parecer apresentado pelo Ministério Público constitui 

nulidade nos termos do art. 201º do CPC.
III. Nos termos do artigo 3º n.º 3 do CPC, o Juiz deve observar e fazer cumprir ao longo de todo 

o processo, o princípio do contraditório.
IV. A falta de notificação do parecer apresentado pelo Ministério Público viola, ainda, o princípio 

da proporcionalidade ínsito no Estado de Direito Democrático, plasmado no art. 2º da CRP e, ainda, os 
princípios dos direitos fundamentais a uma tutela judicial efectiva e a um processo equitativo, previsto 
no art. 20º, n.º 1 a 4, da CRP.

V. Nestes termos, julgando procedente a arguida nulidade processual por violação do art. 3º n.º 3 
do CPC, art. 2º e art. 20º n.º 1 a 4 da CRP, deve ser ordenada a anulação de todos os actos subsequentes 
ao parecer apresentada pelo Ministério Público e como consequência, anulada a decisão de que ora se 
recorre, com todas as consequências legais.

Sem Prescindir e ad cautelam,
VI. Antes de mais, refira -se que entende o Recorrente que a reclamação do art. 276º do CPPT é o 

meio processual adequado para reagir contra o acto praticado pelo Órgão de Execução Fiscal,
VII. Entende o tribunal “a quo” que o meio próprio para o efeito seria a oposição à execução fiscal.
VIII. Acontece que os fundamentos apresentados pelo Reclamante, bem como o seu pedido, não 

se encontram devidamente relacionados nos fundamentos tipificados no art. 204º do CPPT.
IX. Ora, a invocação da nulidade da citação e da nulidade do despacho de reversão poderá ser 

efectuada através da presente reclamação, uma vez que, inclusive, nem se encontram previstas como 
fundamento para deduzir oposição.

X. Os factos invocados pelo Reclamante não se subsumem aos fundamentos legais para deduzir 
oposição à execução,

XI. Pelo que, o meio próprio para reagir será através da Reclamação prevista no art. 276 do CPPT.
XII. O ora Reclamante foi declarado insolvente por douta sentença transitada em julgado e pu-

blicada no portal CITIUS em 20.01.2011, no âmbito do processo que correu termos sob o n.º 1326/10.
OTBESP, no 1º Juízo do Tribunal Judicial de Esposende.

XIII. O despacho de reversão da execução fiscal encontra -se datado de 29.08.2011, tendo o mesmo 
sido comunicada ao ora Reclamante através da citação concretizada em 01.09.2011.

XIV. Ou seja, quer o despacho de reversão quer o acto de citação são posteriores à declaração de 
insolvência singular do Reclamante e do despacho de exoneração de passivo.

XV. Como corolário da finalidade do processo de insolvência que, enquanto processo de execução 
universal, se destina à liquidação do património de um devedor insolvente e à repartição do produto 
obtido pelos credores, ou à satisfação destes pela forma prevista num plano de insolvência, preceitua 
o art. 88º do CIRE que: “A declaração de insolvência determina a suspensão de quaisquer diligências 
executivas ou providencias requeridas pelos credores da insolência que atinjam os bens integrantes da 
massa insolvente e obsta à instauração ou ao prosseguimento de qualquer acção executiva intentada 
pelos credores da insolvente. (sublinhado nosso).

XVI. Trata -se de um efeito automático da declaração de insolvência, que não depende de 
requerimento de qualquer interessado (negrito e sublinhado nosso).
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XVII. No mesmo sentido do disposto no citado preceito legal, dispõe o art. 180º do CPPT que: 
“Proferido o despacho judicial de prosseguimento da acção de recuperação da empresa ou declarada 
falência, serão sustados os processos de execução fiscal que se encontrem pendentes e todos os que de 
novo vierem a ser instaurados contra a mesma empresa, logo após a sua instauração.”

XVIII. Ao nível da jurisprudência, todas as decisões conhecidas são inequívocas no sentido de 
que a declaração de insolvência produz como efeito automático a suspensão das execuções pendentes 
contra o insolvente.

XIX. O título meramente exemplificativo, concluíram neste sentido: Ac. do STJ de 25.03.2010, 
proc. 2532/05.51TTLSB.L1.St1; Ac. da RP de 21.06.2010, proc. 1382/08.1TJVNF.P1; Ac. da RC de 
03.11.2009, proc. 68/08.1TBVLF -B.C1; e os Acs. da RG de 05.06.2008 e 15.09.2011, respectivamente, 
procs. 825/08 -1 e 71/11.4TBPCR.

XX. No acórdão da Relação do Porto de 21 -06 -2010, concluiu -se que “o artigo 88º veio impor 
expressamente a suspensão, ao definir os efeitos processuais da sentença de declaração de insolvência 
nas acções executivas”.

XXI. Assim sendo, todos os processos executivos pendentes à data da declaração de insolvência 
deveriam ser imediatamente declarados suspensos, bem como não poderiam ser intentados novos 
processos executivos.

XXII. Neste sentido, a declaração de insolvência do ora Reclamante e executado nos autos em 
referência, obsta à concretização da reversão fiscal efectuada pelo Serviço de Finanças Porto 5, reversão 
esta análoga juridicamente à instauração de nova execução contra o executado.

XXIII. Na verdade, admitindo -se a reversão e não sendo admissível reclamação da mesma, sempre 
se dirá, que o processo executivo se encontrava e encontra suspenso, pelo que, não deveria ter sido 
concretizada a citação.

XXIV. E mesmo admitindo -se a concretização da citação, o prazo para deduzir oposição ou 
reclamação estaria suspenso em face do decretamento da insolvência do Reclamante. Por maioria 
de razão, se o prazo para deduzir oposição ou reclamação se encontrava e ainda se encontra suspenso, 
qualquer reclamação ou oposição apresentada pelo Reclamante é tempestiva.

XXV. Ora, a suspensão da aludida execução, acarreta inelutavelmente a suspensão de todos os 
seus termos.

XXVI. Sendo tempestiva a reclamação apresentada pelo Reclamante nos termos anteriormente 
exposto, ainda que se entendesse que a forma de processo não seria a correcta, pode a mesma ser con-
volada em oposição à execução,

XXVII. Face ao exposto, por a reclamação ser legal e tempestiva, deve ser revogada a decisão 
que julgou improcedente a reclamação por inepta e intempestiva, ordenando -se a baixa do processo 
para conhecimento do fundamento da reclamação apresentada pelo Recorrente.

1.2. A Fazenda Pública, ora Recorrida, não apresentou contra -alegações.
1.3. O Exmº Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que o recurso 

devia improceder quanto à invocada nulidade processual por preterição do dever de notificação do 
parecer do Ministério Público, tendo em conta que nele não fora suscitada questão nova sobre a qual 
fosse necessário observar o contraditório, e, quanto ao demais, devia proceder o recurso e ser revo-
gada a sentença recorrida por não ocorrer o julgado erro na forma de processo. Porém, a conhecer -se 
em substituição, o tribunal ad quem deverá julgar improcedente a reclamação, porquanto o despacho 
de reversão não padece da invocada invalidade e, quanto à nulidade da citação, embora ela possa ter 
ocorrido, uma vez que «tendo o Recorrente sido declarado insolvente em 18/01/2011 e sito citado para 
os termos da execução fiscal em 01/09/2011, esta devia ter sido efectuada na pessoa do administrador 
da insolvência», o certo é que a arguição dessa nulidade é intempestiva por ter decorrido o prazo de 
30 dias previsto na lei.

1.4. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir.
2. A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
1  - Em 27 de Setembro de 2008 foi instaurado à sociedade B……….., Ldª, NIPC …………, o 

Processo de execução fiscal n.º 3190200801112457, por dívidas de IVA referentes ao ano de 2008 - Cfr. 
fls. 42 dos autos;

2  - O ora Reclamante foi declarado insolvente por douta sentença datada de 18 de Janeiro de 
2011, no âmbito do processo que correu termos sob o n.º 1326/10. OTBESP, no 1º Juízo do Tribunal 
Judicial de Esposende, sendo que, o encerramento desse mesmo processo ocorreu em 17 de Julho de 
2012  - Cfr. fls. 32 e 33 dos autos;

3  - Por despacho do OEF datado de 7 de Abril de 2011, foi determinado dar início ao procedimento 
tendente à efectivação da reversão contra o ora Reclamante  - Cfr. fls. 44 e 45 dos autos;

4  - Em 15 de Junho de 2011 foi proferida sentença de declaração de insolvência da sociedade 
primitiva executada, com carácter restrito ou limitado no processo n.º 899/ 10.2TYVNG, o qual correu 
termos no Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gala  - Cfr. fls. 49 dos autos;
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5  - Por despacho do OEF datado de 29 de Agosto de 2011, foi determinada a reversão da execução 
contra o ora reclamante, tendo -se concretizado a sua citação em 1 de Setembro de 2011  - Cfr. fls. 50 
a 53 dos autos;

6  - Por despacho datado de 11 de Janeiro de 2013, tendo subjacente informação dessa mesma 
data, foi decidido declarar em falhas a dívida exequenda e acrescido, com fundamento na inexistência 
de bens penhoráveis em nomes do ora Reclamante  - Cfr. fls. 55 e 56 dos autos;

7  - Em 22 de Março de 2013 o ora Reclamante requereu a nulidade do despacho de reversão 
[datado de 29 de Agosto de 2011] por violação do artigo 88º do CIRE, bem como, de todos os actos 
praticados após a data do mesmo, mormente, a sua citação na qualidade de responsável subsidiário - Cfr. 
fls. 57 a 64 dos autos;

8  - Essa pretensão do ora Reclamante veio a ser indeferida por despacho do OEF datado de 19 de 
Abril de 2013, o que foi notificada ao interessado, na pessoa do seu mandatário constituído, em 03 de 
Maio de 2013  - Cfr. fls. 66 a 67 -A dos autos;

9  - A Petição inicial que motiva os presentes autos foi remetida por telecópia, ao Serviço de fi-
nanças de Porto 5, em 13 de Maio de 2013 — Cfr. fls. 4 dos autos.

3. As questões que o Recorrente coloca à apreciação deste Tribunal são as de saber se a sentença 
recorrida deve ser anulada face existência de uma nulidade processual que lhe é prévia  - preterição da 
formalidade legal de notificação do parecer do Ministério Público ao Reclamante; e, em caso negativo, 
se a sentença padece de erro de julgamento por ter considerado que a reclamação deduzida ao abrigo 
do art. 276º do CPPT não constituía o meio processual idóneo para reagir contra a decisão do órgão de 
execução fiscal que indeferiu ao executado/reclamante o pedido de declaração de nulidade do acto de 
reversão e de nulidade do acto da sua citação, e por ter considerado que essa reclamação não podia ser 
convolada em processo de oposição face à sua intempestividade para o efeito.

3.1. Quanto à nulidade por falta de notificação do parecer do Ministério Público.
Impõe -se, desde já, esclarecer que o Recorrente não invoca uma das nulidades de sentença taxa-

tivamente indicadas no art. 668º n.º 1 do CPC, mas sim uma nulidade processual, ou seja, um desvio 
do formalismo processual prescrito na lei, determinante de invalidade de acto processual, no caso, 
nulidade atípica ou inominada, cuja regulamentação genérica consta do art. 201º n.º 1 do CPC. Pelo 
que não havia que dar cumprimento ao disposto nos arts. 668º n.º 4 e 670º n.º 1, ambos do CPC, como 
indevidamente considerou o Meritíssimo Juiz do Tribunal “a quo”.

Ora, como tem sido repetidamente afirmado pela jurisprudência e decorre do disposto no art. 201º 
n.º 1 do CPC, só pode existir uma nulidade processual se tiver ocorrido a omissão de um acto ou de 
uma formalidade prescrita na lei, e essa omissão seja proclamada pela lei como nulidade ou, não o 
sendo, possa influir no exame ou na decisão da causa.

Apesar de a lei processual tributária prever que na reclamação de actos dos órgãos de execução 
fiscal o Ministério Público seja ouvido na fase antecedente ao conhecimento da reclamação (art. 278º 
n.º 2 do CPPT), não prevê a notificação às partes desse parecer  - ao contrário do que acontece no processo 
de impugnação judicial (art. 121º n.º 2 do CPPT) e no processo de oposição (por força do art. 211º n.º 1 
do CPPT), pois aí a lei é expressa ao impor a notificação quando no parecer seja suscitada «questão 
que obste ao conhecimento do pedido».

Todavia, do princípio do contraditório, consignado nos arts. 20º n.º 4 e 202º n.º 1 e 2 da CRP, e 
nos arts. 3º e 3º -A do CPC, decorre o dever de facultar às partes a oportunidade de, antes de a decisão 
ser proferida, se pronunciarem sobre qualquer questão que as possa afectar e que ainda não tenham tido 
possibilidade de contraditar. Razão por que a violação do contraditório pode constituir uma irregularidade 
processual com potencialidade para influir na decisão da causa  - na medida em que, abstractamente, 
as considerações que a parte possa tecer podem influenciar a decisão da causa – podendo, por isso, 
representar uma nulidade processual à luz do art. 201º n.º 1 do CPC, com consequências anulatórias 
dos termos subsequentes.

Pelo que não pode deixar de se seguir a corrente jurisprudencial consolidada neste Supremo Tri-
bunal, segundo a qual, para garantir o contraditório, a notificação do parecer do Ministério Público só 
tem de existir quando, sem essa notificação, fique prejudicada para uma das partes a ampla discussão 
de todos os fundamentos em que a decisão se possa basear, sendo injustificada a notificação quando 
no parecer não seja suscitada ou abordada qualquer questão nova.

Desta forma, a apreciação sobre a necessidade de notificar o aludido parecer tem de ser efectuada 
caso a caso, pois só assim é possível descortinar se a falta teve como consequência a postergação do 
princípio do contraditório, por se ter decidido uma questão sem que tenha sido possível à parte em 
quem se repercutem os respectivos efeitos negativos pronunciar -se sobre ela.

No caso vertente, e como muito bem refere o Digno Magistrado do Ministério Público junto do 
STA no douto parecer acima referido, resulta da sentença recorrida que a decisão de absolvição da 
instância da Fazenda Pública foi tomada com base na ocorrência de erro na forma de processo, por se 
ter julgado que a reclamação prevista no art. 276º do CPPT não era meio idóneo para impugnar o acto 
de reversão, mas sim o processo de oposição à execução, e por se ter concluído pela inadmissibilidade 
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da convolação, por já ter decorrido o prazo para oposição. E da leitura da contestação oferecida pela 
Fazenda Pública resulta que esta invocara precisamente essa excepção de erro na forma de processo e 
a inadmissibilidade de convolação por intempestividade — arts. 26 e segs. da contestação.

Contestação que foi notificada à Reclamante, que teve, assim, oportunidade de se pronunciar sobre 
tal excepção. Pelo que o parecer do Ministério Público nada inova em relação ao que fora invocado 
pela Fazenda Pública; isto é, o Ministério Público não só não se pronunciou sobre questão nova, como 
não invocou outros elementos que não tivessem sido já invocados pela Fazenda Pública.

Assim sendo, afigura -se -nos que a inviabilização da pronúncia da Reclamante sobre o parecer do 
Ministério Público não influiu no exame ou decisão da causa e, nessa medida, não produz nulidade ao 
abrigo do n.º 1 do artigo 201º do CPC.

Termos em que improcedem as conclusões da Recorrente sobre nulidade em análise.
3.2. Quanto ao erro de julgamento.
Segundo o Recorrente, a decisão recorrida padece de erro de julgamento, porquanto a reclama-

ção prevista no art. 276º do CPPT constitui o meio processual adequado e próprio para reagir contra o 
despacho do órgão de execução fiscal que lhe indeferiu o pedido que formulou na execução no sentido 
de ser declarada a nulidade do acto de reversão e a nulidade do acto de citação. Na sua perspectiva, 
a invocação dessas nulidades, ocorridas no processo de execução, deviam ser, como foram, suscitadas 
nesse processo e aí apreciadas pelo respectivo órgão de execução, com dedução de reclamação da 
respectiva decisão para tribunal, uma vez que, inclusive, nem se encontram legalmente previstas como 
fundamento de oposição à execução.

No que lhe assiste inteira razão.
Na verdade, e conforme se alcança da petição inicial de reclamação apresentada pelo Reclamante, 

ora Recorrente, este atacou através deste meio processual o despacho do órgão de execução fiscal que 
lhe indeferiu o pedido de nulidade do acto de reversão e de nulidade do acto da citação, nulidades 
que invocara perante o órgão da execução e que alicerçara no facto de esses actos terem ocorrido em 
momento posterior à declaração da sua insolvência, isto é, num momento em que a execução devia já 
estar suspensa em razão da declaração de insolvência, e violarem, por isso, o disposto no art. 88º do 
CIRE e no art. 180º do CPPT. E com este meio processual pretende obter a “revogação” desse despa-
cho de indeferimento que constitui o objecto da reclamação – cfr. pedido formulado na parte final da 
petição.

Ora, como se sabe, o erro na forma de processo, contemplado no art. 199º do CPC, consiste em ter 
o autor usado de uma forma processual inadequada para fazer valer a sua pretensão, pelo que o acerto 
ou o erro na forma de processo se tem de aferir pelo pedido formulado na acção (1).

Quer isto dizer, que a correcção ou incorrecção do meio processual empregue pelo autor (nome-
adamente no que concerne ao tipo de acção por si escolhido para atingir o fim por si visado) afere -se 
pela pretensão de tutela jurisdicional que o mesmo pretende atingir; e a inadequação ou inidoneidade 
do meio processual utilizado consiste, precisamente, na discrepância ou desarmonia entre a espécie 
processual de que se lançou mão e o propósito que, com ela, processualmente se visava atingir.

Deste modo, lida a petição e o pedido formulado na reclamação, verifica -se que o executado 
utilizou o meio processual próprio para atacar a legalidade do despacho do órgão da execução, pois 
que a reclamação se destina, precisamente, a controlar a legalidade dos actos praticados pelo órgão da 
administração tributária no processo de execução fiscal, constituindo um misto de recurso contencioso 
(por se tratar do controlo de um acto de um órgão administrativo por parte do tribunal) e de recurso 
jurisdicional (na medida em que o acto controlado pelo tribunal é um acto praticado num processo 
judicial), visando a apreciação da legalidade do concreto acto sindicado tal como ele ocorreu, com vista 
à declaração da sua invalidade ou anulação.

Pelo que se nos afigura totalmente incorrecta a decisão proferida em 1ª instância no sentido de 
que o meio processual adequado ao pedido do reclamante era a oposição à execução fiscal. E a eventual 
circunstância de as causas de pedir gizadas não constituírem, porventura, fundamentos válidos para 
determinar a anulação do despacho reclamado não constitui motivo para se dar por verificado o erro 
na forma de processo, mas, antes, motivo para a improcedência do pedido.

Impunha -se, por isso, ao Mmº Juiz analisar a legalidade do acto reclamado, averiguando se ele 
padece ou não, face à fundamentação nele aduzida, das ilegalidades que o Reclamante lhe imputa.

Termos em que procedem, neste aspecto, as conclusões da Recorrente
Face ao provimento do recurso e consequente revogação da sentença recorrida, coloca -se a questão 

da possibilidade de conhecimento, em substituição, dos fundamentos que integram a causa de pedir 
da reclamação.

Tal conhecimento em substituição, que encontra previsão no n.º 2 do artigo 665º do actual Código 
de Processo Civil (aplicável ao recurso de revista face à norma especial constante do art. 679º desse 
diploma legal), pressupõe que o tribunal de recurso disponha de base factual suficiente para poder 
aplicar definitivamente o regime jurídico adequado ou, então, que se encontre em condições de fixar, 
ele próprio, a matéria de facto que considere relevante para o conhecimento do mérito da causa.



4359

Ora, tendo em conta que o Supremo Tribunal Administrativo dispõe de poderes de cognição li-
mitados a matéria de direito, não podendo substituir -se ao tribunal recorrido na fixação da matéria de 
facto, e tendo em conta que o probatório da sentença não contém todos os elementos factuais que podem 
relevar face às várias soluções plausíveis de direito  - ignorando -se, designadamente, se a insolvência 
do reclamante o foi com carácter pleno ou com carácter restrito ou limitado (2)  - decide -se não entrar 
no conhecimento do mérito da reclamação, devendo os autos baixar ao TAF do Porto para que aí seja 
proferida nova decisão após fixação do necessário probatório, se a tal nada mais obstar.

4. Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e 
determinar a baixa dos autos ao tribunal de 1.ª instância para que aí seja proferida nova decisão após 
fixação do necessário probatório, se a tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Outubro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Pedro 
Delgado.

(1) Cfr., entre tantos outros, RODRIGUES BASTOS, in “Notas ao Código de Processo Civil”, 3ª ed., 1999, pág. 262; 
 ANTUNES VARELA, in RLJ 115, pág. 245 e segs; Acórdão do STJ de 12/12/2002, no Rec. n.º 3981/02, in Sumários, 12/2002.

(2) A declaração de insolvência com carácter limitado e não tendo sido requerido o complemento da sentença, não desen-
cadeia a generalidade dos efeitos que normalmente lhe estão ligados ao abrigo das normas do CIRE, mantendo -se o devedor 
na administração e disposição do património que exista, não determinando a suspensão de quaisquer diligências executivas, e 
não obsta à instauração ou ao prosseguimento de qualquer acção executiva intentada pelos credores da insolvência. 

 Acórdão de 30 de Outubro de 2013.

Assunto:

Conflito negativo de competência. Competência territorial. Trânsito em julgado.

Sumário:

 I — Os conflitos em matéria de competência relativa resolvem -se, em princípio, pela 
via do artigo 111.º, n.º 2, conjugado com o artigo 675.º, ambos do CPC, a que 
correspondem, respectivamente, os artigos 105.º, n.º 2 e 625.º do CPC aprovado 
pela Lei n.º 41/2013, de 26 de Junho.

 II — Pelo que a contradição entre duas decisões judiciais, transitadas em julgado, pro-
feridas no âmbito do mesmo processo sobre a questão da competência do tribunal 
em razão do território para o conhecimento desse processo resolve -se ope legis 
pela prevalência da primeira decisão.

Processo n.º 1536/13 -30.
Requerente: Fazenda Pública e outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1  - RELATÓRIO
A…………………….., NIF ………………., residente na Rua ……………, n.º ……., …………, 

deduziu Reclamação de actos do órgão de execução fiscal contra a penhora que recaiu sobre a sua pen-
são no âmbito do processo de execução fiscal nº3360201101007505, contra si instaurado por reversão 
de dívidas da devedora originária B……………………….., Lda., NIPC ……………, no montante 
global de €7.500,00.

Por sentença de 15 de Abril de 2013, o TAF do Porto julgou -se incompetente em razão do terri-
tório para a apreciação dos autos, remetendo -os para o TAF de Sintra por entender ser esse o tribunal 
competente.

Por decisão de 25 de Junho de 2013, o TAF de Sintra considerou -se incompetente para a apreciação 
dos autos, entendendo que o tribunal competente era o TAF do Porto.
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Notificada, a Fazenda Pública requereu, a este Supremo Tribunal Administrativo, a resolução do 
conflito negativo de competência em razão do território o que fez nos seguintes termos:

Ex.mos Senhores, Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal Administrativo, Secção do Conten-
cioso Tributário

1. O TAF do Porto, por sentença de 2013 -04 -15, julgou -se incompetente para conhecer do pe-
dido indicado nos presentes Autos, uma vez que considerou provado que o reclamante reside na Rua 
……………., n.º ……., ……….. e, pertencendo o reclamante, portanto, à área de competência do TAF 
de Sintra, julgou competente para decidir a questão, o TAF de Sintra,

2. em consonância com o disposto no art. 151º do CPPT, na redação que lhe foi dada pela Lei 
64 -B/2011, de 30/12, em vigor desde 2012 -01 -01, no que ao Tribunal territorialmente competente diz 
respeito, dado que a Petição Inicial (PI) da presente reclamação foi entregue em 2012 -08 -13.

3. O TAF de Sintra, por sua vez, por sentença de 2013 -06 -25, julgou -se incompetente para decidir 
a matéria aqui em crise e, competente o TAF do Porto, uma vez que considerou que, “(...) independen-
temente da natureza jurídica da reclamação do acto do Órgão de Execução Fiscal, a verdade é que o 
mesmo constitui um incidente do processo de execução fiscal em causa, o qual deve ser junta ao mesmo 
e correrá os seus termos naquele processo”,

4. e, que, “(...) as regras de competência dos tribunais aferem -se pela data da instauração da 
acção executiva, pelo que a modificação das regras de competência territorial dos tribunais tributários 
introduzida pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30/12 ao art. 151º, do CPPT, não se aplica aos presentes autos 
atento a data da instauração da execução em 11.03.2011”,

5. logo, “(...) sendo de aplicar o disposto no art. 12º e art. 151º, ambos do CPPT, na redacção 
anterior àquelas alterações, do qual resulta a competência do Tribunal Tributário do Porto para a 
causa”.

6. O presente conflito negativo de competência resulta, em síntese, no facto de ambos os TAF, 
do Porto e de Sintra, terem rejeitado a sua e, se terem atribuído, reciprocamente, a competência para 
conhecer do pedido indicado nos presentes Autos,

7. tendo ambas as decisões já transitado em julgado, sendo que a primeira que transitou em julgado 
foi a do TAF do Porto, situação essa que está prevista no art.115º, n.º 2 e 3 do CPC.

8. Estamos, pois, perante duas decisões contraditórias sobre competência territorial, proferidas no 
mesmo processo, por dois tribunais da mesma ordem jurisdicional e da mesma categoria, já transitadas 
em julgado.

9. Na verdade, está criada uma situação de impasse que urge resolver, sob pena de denegação de 
Justiça.

10. A competência territorial, tal como a competência em razão do valor da causa e da forma do 
processo, integra a competência relativa do Tribunal e, como tem vindo a entender o Supremo Tribunal 
Administrativo (STA) e, também o Supremo Tribunal de Justiça (STJ),

11. nos Acórdãos do STA de 2005 -11 -23, Proc. 1025/2005, de 2005 -11 -30, Proc. 895/2005 e 
974/2005, de 2012 -04 -26, Proc. 360/12, 2012 -05 -15, Proc. 459/12, de 2012 -05 -24, Proc. 498/12 e, de 
2012 -06 -12, Proc. 552/12 e, nos Acórdãos do STJ de 1992 -07 -02, BMJ 419, p. 626, de 2000 -02 -02, 
Proc. 99S246, de 2004 -01 -29, Proc. 03B3747, de 2005 -02 -17, Proc. 253/05 e, de 2005 -11 -16, Conflito 
n.º 2339/05),

12. os conflitos em matéria de competência relativa resolvem -se pela via do art. 111º, n.º 2 do 
CPC, conjugado com o art. 675º do CPC.

13. Com efeito, dispõe o art 111º, n.º 2 do CPC, aplicável ex vi art. 1º do CPTA que, “A decisão 
transitada em julgado resolve definitivamente a questão da competência, mesmo que esta tenha sido 
oficiosamente suscitada.”.

14. Por sua vez, dispõe o art. 675º do CPC, aplicável ex vi art. 1º do CPTA que, “A decisão 
transitada em julgado resolve definitivamente a questão da competência, mesmo que esta tenha sido 
oficiosamente suscitada.”.

15. Não obstante, tratarem -se de dois preceitos de carácter geral que cederão perante preceitos 
especiais que, em sede de competência relativa, eventualmente, afastem a sua aplicação, o facto é que 
não existem, no contencioso tributário, qualquer norma especial desse tipo.

16. Por outro lado, afigura -se -nos que o art. 115º, n.º 2 e 3 do CPC, também não a afasta, devendo 
o conflito verificado em sede de competência relativa, ser resolvido de acordo com o principio geral da 
prevalência do primeiro julgado, como decorre do art. 111º, n.º 2 do CPC, conjugado o art. 675º do CPC.

Ou seja,
17. o conflito deve ser resolvido no sentido de que a decisão sobre competência territorial que 

primeiro transitar em julgado deve ser acatada pelo Tribunal nela declarado territorialmente compe-
tente, que já não pode recusar a competência, independentemente do mérito daquela decisão, Tribunal 
para o qual o processo deverá ser oficiosamente remetido (art. 14º, n.º 1 do CPTA), ficando, assim, 
definitivamente resolvida essa questão.
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Acresce que,
18. sendo o ETAF e o CPTA omissos quanto ao valor a atribuir a decisão de um TAF, passada em 

julgado, a considerar -se incompetente em razão do território, impõe -se concluir que o preceituado no 
citado art. 111º, n.º 2 do CPC, continua a ser aplicável nesta jurisdição, por força do art. 1º do CPTA.

19. Este entendimento não é prejudicado pelo facto de, nos termos do art. 26º, alínea g) do ETAF, 
estar atribuído ao STA competência para conhecer “g) Dos conflitos de competência entre tribunais 
tributários”,

20. pois, pelas razões já expostas, não se perspetiva, em situações como a dos presentes Autos, um 
real conflito negativo de competência em razão do território, no entanto, os conflitos, por infundados 
que sejam, podem existir, mesmo nas situações em que a lei procurou evitá -los.

21. No mesmo sentido se refere os Acórdãos do STA de 2012 -07 -10, Proc. 0681/12 e, de 2006 -11 -29, 
Proc. 01089/06, disponíveis para consulta no www.dgsi.pt.

22. Pelo exposto, o conflito negativo de competência em razão do território existente entre o 
TAF do Porto e o TAF de Sintra, para conhecer da presente reclamação, deve ser resolvido no sentido 
da prevalência da decisão do TAF do Porto, nos termos do art. 111º, n.º 2, conjugado com o art. 675º, 
ambos do CPC, aplicáveis ex vi arts. 1º e 135º, ambos do CPTA, por ter sido a que primeiro transitou 
em julgado,

23. pelo que, não pode manter -se na ordem jurídica, por violadora dos citados preceitos legais, a 
decisão do Mmo Juiz do TAF de Sintra, que recusou essa competência.

Termos em que e, nos melhores de Direito,
Deverá ser resolvido o presente conflito negativo de competência, em razão do território e, 

dada prevalência à decisão do TAF do Porto que primeiro transitou em julgado, que se julgou 
incompetente para conhecer da presente reclamação, havendo declarado competente o TAF de 
Sintra e, declarando, consequentemente, inválida a decisão deste.

Notificado o Reclamante pronunciou -se nos seguintes termos:
A…………………, Reclamante nos autos à margem referenciados, notificado nos termos do 

disposto nos artigos 135.º, n.º 1, do CPTA e 117.º -A, n.º 1, do CPC, na versão anteriormente em vigor, 
vem pronunciar -se sobre a questão do conflito de competências nos termos seguintes:

1. A reclamação que deu origem aos presentes autos foi apresentada, ao abrigo do disposto 
nos artigos 276.º e 277.º, n.ºs 1 e 2, do CPPT, no Serviço de Finanças do Porto 3, relativamente a 
acto de penhora efectuada por este Serviço de Finanças no âmbito do processo de execução fiscal 
n.º 3360201101007505 ali também pendente (Cfr. Doc. n.º 1 junto à reclamação).

2. A mencionada execução fiscal foi instaurada contra a devedora originária B……………………., 
LDA., EM LIQUIDAÇÃO, com sede na cidade do Porto, na Rua ……………….., n.º.…/…., em 
consequência do não pagamento de multa aplicada pelos Juízos Criminais do Porto.

3. O Reclamante é executado nesses autos de execução fiscal apenas por ter sido determi-
nada a reversão da execução contra o mesmo, como suposto responsável subsidiário (Art. 159.º do 
CPPT).

4. Ora, nos termos do disposto no artigo 12.º, n.º 1, do CPPT, “Os processos da competência 
dos tribunais tributários são julgados em 1ª instância pelo tribunal da área do serviço periférico 
local onde se praticou o acto objecto da impugnação ou onde deva instaurar -se a execução.” (car-
regados nossos)

5. Por outro lado, sob a epígrafe “Competência Territorial” dispõe o artigo 150.º do CPPT que:
“1 – É competente para a execução fiscal a administração tributária.
2 – A instauração e os actos da execução são praticados no órgão da administração tributária 

designado, mediante despacho, pelo dirigente máximo do serviço.
3 – Na falta de designação referida no número anterior, os actos da execução são praticados no 

órgão periférico local da sede do devedor, da situação dos bens ou da liquidação, salvo tratando -se 
de coima fiscal e respectivas custas, caso em que é competente o órgão periférico local da área onde 
tiver corrido o processo da sua aplicação.

4 – (Revogado.)” (carregado nosso)
6. Sendo de salientar que, nos termos do disposto no artigo 10.º, n.º 5, do mesmo diploma legal, 

“Salvo disposição expressa em contrário, a competência do serviço determina -se no início do 
procedimento, sendo irrelevantes as alterações posteriores.” (carregado nosso)

7. Assim, tendo em conta o local onde se situa a sede da referida devedora originária e o Tribunal 
que aplicou a multa sob execução, afigura -se manifesto que o Serviço de Finanças do Porto 3 era 
o legalmente competente para a mencionada execução fiscal e determinar a reversão da mesma 
contra o Reclamante e, consequentemente, que o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto é o 
territorialmente competente para apreciar e decidir a presente reclamação.

8. Sem prejuízo do que antecede, a jurisprudência maioritária ou constante do Supremo Tribunal 
Administrativo formou -se, no entanto, no sentido de entender que a incompetência em razão do terri-
tório configura uma incompetência relativa e que, consequentemente, havendo uma primeira decisão 
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transitada em julgado sobre essa questão, a mesma fica definitivamente resolvida, mesmo que tenha 
sido oficiosamente suscitada, nos termos do disposto nos artigos 675.º e 111.º, n.º 2, do CPC. ex vi 
artigo 1.º do CPTA e 2.º do CPPT.

9. De acordo com essa jurisprudência, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra será, no caso 
dos presentes autos, o competente para apreciar a reclamação apresentada pelo ora Requerente, uma 
vez que transitou em julgado em primeiro lugar.

10. Contra essa douta jurisprudência poderá, no entanto, invocar -se o disposto no artigo 13.º do 
CPTA, aplicável ex vi artigo 2.º, alínea c), do CPPT, segundo o qual:

“O âmbito da jurisdição administrativa e a competência dos tribunais administrativos, em qualquer 
das suas espécies, é de ordem pública e o seu conhecimento precede o de qualquer outra matéria.”

11. Face ao teor desta disposição legal, não só a incompetência territorial é sempre de conheci-
mento oficioso, o que não sucede no âmbito do direito processual civil, como as suas regras são de 
ordem pública.

12. Em consequência, o regime da sua arguição e dos seus efeitos deverá ser idêntico ao da incom-
petência absoluta ou das nulidades insanáveis no âmbito do processo civil, uma vez que estas assentam 
também em princípios de ordem pública, configurando, nessa medida, casos análogos.

13. Segundo este entendimento, a primeira decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-
cal do Porto não resolveu definitivamente a questão da competência, existindo um verdadeiro conflito 
negativo de competências, face à decisão oposta do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, o qual, 
salvo melhor opinião, deverá ser dirimido no sentido de se julgar o primeiro tribunal como o compe-
tente para decidir do mérito da reclamação em causa nos presentes autos, pelas razões acima expostas.

Termos em que se requer.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
Requer a Fazenda Pública a resolução do conflito negativo de competência, em razão do território, 

entre o TAF do Porto e o TAF de Sintra para decidir a reclamação da decisão do órgão da execução 
fiscal intentada por A……………….. junto daquele primeiro tribunal.

Sobre a questão ora em apreço existe vasta jurisprudência deste Supremo Tribunal, destacando-
-se, nesta oportunidade, o muito recente douto Acórdão de 25.09.2013, proferido no processo 
n.º 01390/13.

Do seu conteúdo permitimo -nos transcrever, com a devida vénia, as respectivas Conclusões que 
são do seguinte teor:

«I – Nos termos do art. 105 n.º 2 do Código de Processo Civil (ex - art. 111.º, n.º 2), aplicável 
por força do disposto no art. 2º do CPPT, “a decisão transitada em julgado resolve definitivamente a 
questão da competência, mesmo que esta tenha sido oficiosamente suscitada”.

II – A contradição entre duas decisões judiciais, versando dentro do processo sobre a mesma ques-
tão da competência resolve -se, pois, ope legis pela prevalência da primeira (artigo 625º  - ex -art. 675.º 
do Código de Processo Civil).

O que equivale a dizer, como se refere em segmento do mesmo douto Acórdão, «que o conflito 
deve ser resolvido no sentido de que a decisão sobre competência territorial que primeiro transitar 
em julgado deve ser acatada pelo tribunal nela declarado territorialmente competente, que já não 
pode recusar a competência, independentemente do mérito daquela decisão, tribunal para o qual o 
processo será oficiosamente remetido, ficando, assim, definitivamente resolvida essa questão, o que 
corresponde a uma forma simples e expedito encontrada pelo legislador para resolver os conflitos de 
mera competência relativa, que se podem, efectivamente, verificar entre tribunais da mesma ordem 
jurisdicional e da mesma categoria».

No caso dos autos, prevalecerá a sentença do TAF do Porto que foi aquela que primeiro transitou 
em julgado, não podendo manter -se na ordem jurídica a decisão do TAF de Sintra, que recusou a com-
petência para conhecer da reclamação.

Assim, louvando -me na doutrina do douto Acórdão citado e na demais jurisprudência que nele vem 
mencionada, sou de parecer que o presente conflito deverá ser resolvido no sentido da competência do 
TAF de Sintra para conhecer da reclamação deduzida por A……………….., revogando -se a decisão 
em que o mesmo se declarou incompetente para dela conhecer.

2 – FUNDAMENTAÇÃO
Para a apreciação da questão suscitada do tribunal competente o TAF do Porto deu como 

provada a seguinte factualidade:
1) Em 11.03.2011 foi instaurado pelo serviço de Finanças do Porto 3º processo executivo 

n.º 3360201101007505, por dívidas provenientes de custas judiciais, no montante de €7.500,00 – cfr. 
fls. 1 dos autos.

2) Por despacho de 25 de Outubro de 2011 foi a divida descrita em 1) revertida contra o aqui 
Reclamante – cfr. fls. 77 dos autos.

3) O reclamante tem domicílio na Rua ………………, n.º ……., ………….
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3 – DO DIREITO
A meritíssima juíza do TAF do Porto entendeu ser este tribunal incompetente em razão do terri-

tório por entender que:
“A…………………, NIF ……………, residente na Rua ………………, n.º …., ……………, 

deduziu a presente Reclamação de actos do órgão de execução fiscal contra a penhora que recaiu sobre 
a sua pensão no âmbito do processo de execução fiscal n.º 3360201101007505, contra si instaurado por 
reversão de dívidas da devedora originária B…………………., Lda., NIPC …………….., no montante 
global de €7.500,00.

Admitida liminarmente, foi a Fazenda Pública notificada para apresentar contestação.
Suscitada oficiosamente a incompetência territorial deste Tribunal atenta a residência do Recla-

mante, foram as partes notificadas para se pronunciarem sobre a aludida excepção.
Em resposta veio a Fazenda Pública pugnar pela incompetência territorial deste Tribunal para 

apreciar e decidir da Reclamação apresentada.
O Reclamante em resposta veio porém defender a competência territorial do tribunal, consubs-

tanciado no que para o efeito dispõem os artigos 12º e 150º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário (CPPT).

Dada vista ao Digno Magistrado do M. P., foi por este aposto visto.
Tendo sido suscitada nos presentes autos a excepção de incompetência deste Tribunal em razão 

do território, a qual, a proceder, obsta ao conhecimento do pedido, importando a competente remessa 
dos autos ao tribunal competente, pelo que cumpre, de imediato, dela conhecer.

Tal como referido supra, a questão que cumpre apreciar e decidir é a da competência territorial 
deste Tribunal para julgar a presente Reclamação de acto do órgão de execução fiscal.

Para a apreciação da questão suscitada, considero provados os seguintes factos:
1) Em 11.03.2011 foi instaurado pelo serviço de Finanças do Porto 3º processo executivo 

n.º 3360201101007505, por dívidas provenientes de custas judiciais, no montante de €7.500,00 – cfr. 
fls. 1 dos autos.

2) Por despacho de 25 de Outubro de 2011 foi a divida descrita em 1) revertida contra o aqui 
Reclamante – cfr. fls. 77 dos autos.

3) O reclamante tem domicílio na Rua ……………., n.º ……, ………….
Cumpre assim apreciar e decidir da competência deste Tribunal para a questão em dissídio.
Nos termos do artigo 12º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) “os processos 

de competência dos tribunais tributários são julgados em 1ª instância pelo Tribunal da área do serviço 
periférico local onde se praticou o acto objecto da impugnação ou onde deva instaurar -se a execução”.

Ora, até à redacção introduzida pela Lei 64 -B/2011 de 31.12, o normativo supra citado correspondia 
ao que determinava o artigo 151º do CPPT, ao estatuir que:

“Compete ao tribunal tributário de 1ª instância da área onde correr a execução, depois de ouvido 
o Ministério Público nos termos do presente Código, decidir os incidentes, os embargos, a oposição, 
incluindo quando incida sobre os pressupostos da responsabilidade subsidiária e a reclamação dos 
actos praticados pelos órgãos da execução fiscal”.

No entanto, com a introdução da alteração decorrente da Lei 64 -B/2011 de 31.12, o artigo 151º 
passou a ter a seguinte redacção: “Compete ao tribunal tributário de 1ª instância da área do domicílio 
ou sede do devedor, depois de ouvido o Ministério Público nos termos do presente Código, decidir os 
incidentes, os embargos, a oposição, incluindo quando incida sobre os pressupostos da responsabilidade 
subsidiária e a reclamação dos actos praticados pelos órgãos da execução fiscal”.

Assim, o domicilio ou sede do devedor passou a ser o elemento de conexão determinante para 
aferir qual o tribunal competente para apreciar a pretensão formulada no âmbito das reclamações dos 
actos praticados pelos órgãos de execução fiscal.

Isto porque, apesar do artigo 12º do CPPT referenciar que é competente o Tribunal tributário onde 
deva instaurar -se a execução, esta competência é determinada de forma genérica, sendo feita a devida 
especificação no artigo 151º do CPPT, ao fixar como elemento de conexão para aferir do tribunal compe-
tente nas reclamações dos actos praticados pelos órgãos da execução fiscal o domicilio/sede do devedor.

Com efeito o artigo 151º do CPPT configura uma norma especial em comparação com o artigo 12º 
do CPPT que respeita a norma de carácter geral, aplicando -se por conseguinte o que resulta do sobredito 
normativo legal.

Assim, há -de -se aferir a competência do tribunal para a apreciação da pretensão ora formulada, 
face ao domicílio do aqui Reclamante.

Não obstante, vem o Reclamante invocar que a competência territorial não é de conhecimento 
oficioso.

Vejamos.
O n.º 2 do artigo 17º do CPPT determina que “A incompetência relativa só pode ser arguida: 

a) no processo de impugnação, pelo representante da Fazenda Pública, antes do início da produção 
de prova; b) No processo de execução, pelo executado, até findar o prazo para a oposição.”



4364

Com efeito, tem entendido a Jurisprudência e a doutrina que nestas situações, o conhecimento da 
incompetência relativa não pode ser conhecida oficiosamente.

No entanto e perscrutado o sobredito normativo legal, conclui -se que as reclamações dos actos 
praticados pelos órgãos da execução fiscal não se subsumem ao plasmado no artigo 17º do CPPT, não 
sendo de se lhe aplicar.

Isto porque, se por um lado a Jurisprudência tem entendido que a reclamação de actos de órgão 
de execução fiscal reconduz -se a um processo impugnatório (neste sentido vide Acórdão do STA de 
12 -12 -2012, rec. 01299/12), por outro, esta configura um processo impugnatório de acto do órgão de 
execução fiscal, aplicando -se o que dispõe para o efeito o Código dos Processos nos Tribunais Ad-
ministrativos (CPTA), atento o seu carácter subsidiário como impõe a alínea c) do artigo 2º do CPPT.

Parafraseando Jorge Lopes de Sousa (in CPPT anotado e comentado, 6ª edição, 2011, pag. 251) 
em comentário ao artigo 17º do CPPT “Esta é uma solução que vigora apenas para os processos de 
impugnação e de oposição, pois, relativamente a processos de outro tipo, na falta de norma especial de 
contencioso tributário, tem de fazer -se apelo às normas sobre processo nos tribunais administrativos, 
por força do disposto no art. 2.º, alínea c), do CPPT.”

Concluindo que “Assim, relativamente a todos os outros processos, tem de aplicar -se o disposto 
no art. 13.º do CPTA, em que se estabelece, genericamente, que a competência, em qualquer das suas 
espécies é de ordem pública. Corolário desta natureza de ordem pública, é a apreciação de competên-
cia territorial, relativamente a esses outros processos, não estar na disponibilidade das partes, pelo 
que é de conhecimento oficioso e pode ser suscitada a todo o tempo, por qualquer interessado ou pelo 
Ministério Público”.

Por conseguinte, entende o Tribunal que a questão da incompetência territorial nas reclamações 
de actos de órgão de execução fiscal é de conhecimento oficioso e suscitada a todo o tempo, conforme 
determina o artigo 13º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, ex vi artigo 2º alínea c) 
do CPPT.

Ora, conforme nos informa o probatório – ponto 3) – o aqui Reclamante reside na Rua ………………., 
n.º ………, …………….

Assim, pertencendo o Reclamante à área de competência do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Sintra (conforme Mapa anexo ao Decreto -lei n.º 325/2003, de 20.12 com as alterações decorrentes 
do DL n.º 182/2007, de 0.05 e do DL n.º 190/2009, de 19.08), este Tribunal não é o territorialmente 
competente para apreciar e decidir da questão em dissídio.

Em face do exposto, a competência para decidir a presente reclamação de actos do órgão de 
execução fiscal cabe ao Tribunal Tributário de Sintra, Tribunal competente atento o domicílio do 
Reclamante.

Nestes termos, julgo este Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto incompetente em razão do 
território para a apreciação dos presentes autos e determino a remessa dos mesmos ao Tribunal Tributário 
de Sintra por ser esse o Tribunal territorialmente competente para conhecer a presente reclamação de 
actos do órgão de execução fiscal”.

Por sua vez, o meritíssimo juiz do TAF de Sintra entendeu ser este tribunal incompetente em razão 
do território por entender que:

“Nos presentes autos foi proferido, pelo Tribunal Tributário do Porto, despacho de 15.04.13, no 
sentido da declaração de incompetência relativa do Tribunal para conhecer da reclamação deduzida do 
acto praticado pelo Chefe do 3º Serviço de Finanças do Porto, que determinou a penhora da pensão de 
reforma, proferido no processo de execução fiscal n.º 3360201101007505 que corre termos naquele 
serviço de finanças, entendendo ser competente este Tribunal. Remetido os autos a este Tribunal, 
importa dizer que, independentemente da bondade da decisão proferida por aquela instância judicial, 
julga -se territorialmente incompetente o T.A.F. de Sintra para a causa porquanto independentemente da 
natureza jurídica da reclamação do acto do incidente do processo de execução fiscal em causa, o qual 
deve ser junta ao mesmo e correrá os seus termos naquele processo (cfr. art.º 97º, n.º 1, alínea n), do 
CPPT e artº 101º, alínea d) e artº 103º, ambos da LGT)  - vd nesse sentido J. Lopes de Sousa in “CPPT 
Anotado, 4ª Ed 2003, pags 1042 e segs. Assim sendo, as normas processuais em causa dos autos, sendo 
de aplicação imediata, apenas são aplicáveis aos processos de execução instaurados após a data da sua 
entrada em vigor porquanto as regras de competência dos tribunais aferem -se pela data da instauração 
da acção executiva, pelo que a modificação das regras de competência territorial dos tribunais tributários 
introduzida pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30.12. ao artº 151º, do CPPT, não se aplica aos presentes autos 
atento a data da instauração da execução fiscal em 11.03.2011, conforme resulta dos autos de execução 
juntas aos autos. – cfr fls 1 e segs. Assim, sendo de aplicar o disposto no artº 12º e artº 151º, ambos do 
CPPT, na redacção anterior àquelas alterações, do qual resulta a competência do Tribunal Tributário do 
Porto para a causa, em razão da área do serviço periférico local onde foi instaurada a execução e onde 
a mesma corre os seus termos – cfr. quanto à aplicação da lei processual no tempo o disposto no n.º 3, 
do artº 12º da LGT. Nos termos expostos considera -se territorialmente incompetente este Tribunal para 
a causa, sendo de enviar o processo ao Tribunal competente após transito.”
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DECIDINDO NESTE STA, com dispensa de vistos dos Exmºs Conselheiros Adjuntos, dada a 
simplicidade da questão, cumpre decidir, tendo em conta que a alínea g) do n.º 1 do art. 26º do ETAF 
atribui à Secção de Contencioso Tributário do STA a competência para conhecer “Dos conflitos de 
competência entre tribunais tributários”, regra esta que, sendo especial, afasta a aplicação da regra 
geral hoje contida no n.º 2 do art. 110º do CPC (anterior art. 116º, n.º 2 do CPC), nos termos da qual 
“Os conflitos de competência são solucionados pelo presidente do tribunal de menor categoria que 
exerça jurisdição sobre as autoridades em conflito”.

Seguiremos de perto os acórdãos deste STA de 25/09/2013 e de 02/10/2013 tirados respectiva-
mente nos recursos nºs 01390/13 e 01391/13 sendo que o ora relator interveio como 1º Juiz Adjunto 
neste último aresto.

Dispõe o artigo 109º do Código de Processo Civil (ex - art. 115º) sob a epígrafe conflito de juris-
dição e conflito de competência, aplicável ex vi do artigo 2º alínea e) do CPPT (cfr. também o n.º 1 do 
artigo 135º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos  - CPTA) que:

1 – Há conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridades, pertencentes a diversas actividades 
do Estado, ou dois ou mais tribunais, integrados em ordens jurisdicionais diferentes, se arrogam ou 
declinam o poder de conhecer da mesma questão: o conflito diz -se positivo no primeiro caso e negativo 
no segundo.

2 – Há conflito, positivo ou negativo, de competência quando dois ou mais tribunais da mesma 
ordem jurisdicional se consideram competentes ou incompetentes para conhecer da mesma questão.

3 – Não há conflito enquanto forem susceptíveis de recurso as decisões proferidas sobre a com-
petência.

No caso dos autos, o Tribunal (...) e o Tribunal (...) atribuíram -se reciprocamente a competência, em 
razão do território, para conhecer da presente acção, declinando a própria, sendo que ambas as decisões 
foram notificadas às partes e ao Ministério Público e transitaram em julgado, uma vez que nenhuma 
das partes ou o Ministério Público interpôs recurso de qualquer delas, no prazo legal para o efeito.

Estamos, pois, perante duas decisões contraditórias sobre competência territorial, proferidas no 
mesmo processo, por dois tribunais da mesma ordem jurisdicional e da mesma categoria, já transitadas 
em julgado, o que configura um conflito negativo de competência, mais precisamente de competência 
em razão do território, para conhecer da presente acção, conflito este que urge resolver, sob pena de 
denegação de justiça.

Ora, como tem vindo a entender este Supremo Tribunal Administrativo e também o Supremo 
Tribunal de Justiça (Cfr., entre outros, os Acórdãos do STA de 23.11.2005, rec. n.º 1025/2005, de 
30.11.2005, rec. n.º 895/2005 e n.º 974/2005, de 26.04.2012, rec. n.º 360/12, de 15.05.2012, rec. 
n.º 459/12, de 24.05.2012, rec. n.º 498/12, de 12.06.2012, rec. n.º 552/12, de 10.07.2012, rec. n.º 682/12 
e de 29.05.2013, rec. n.º 786/13 e os Acórdãos do STJ de 02.07.1992, BMJ 419, p. 626, de 02.02.2000, 
P.99S246, de 29.01.04, P.03B3747, de 17.02.2005, P. 253/05 e de 16.11.2005, Conflito n.º 2339/05.), os 
conflitos em matéria de competência relativa resolvem -se, em princípio, pela via do artigo 111º, n.º 2 
do Código de Processo Civil (CPC), conjugado com o artigo 675º do mesmo diploma (correspondentes, 
respectivamente, aos actuais artigos 105º n.º 2 e 625º do CPC).

Com efeito, dispõe o artigo 105º n.º 2 do CPC, preceito inserido na Secção II sobre «Incompetên-
cia relativa», que «A decisão transitada em julgado resolve definitivamente a questão da competência, 
mesmo que esta tenha sido oficiosamente suscitada».

Por sua vez, dispõe o artigo 625º do mesmo diploma, sob a epígrafe «Casos julgados contraditórios», 
que «1. Havendo duas decisões contraditórias sobre a mesma pretensão, cumprir -se -á a que passou em 
julgado em primeiro lugar. 2. É aplicável o mesmo princípio à contradição existente entre duas decisões 
que, dentro do processo, versem sobre a mesma questão concreta da relação processual.»

Trata -se de normas gerais que cederiam perante normas especiais que, eventualmente, afastassem 
a sua aplicação. Não existe, contudo, no contencioso tributário, qualquer norma especial que afaste, em 
sede de competência relativa, a aplicação dos referidos preceitos legais, pelo que deve entender -se que 
também no contencioso tributário o conflito verificado em sede de competência relativa deve ser resol-
vido de acordo com o princípio geral da prevalência do primeiro julgado, como decorre do artigo 105º, 
n.º 2 conjugado com o artigo 625º do CPC e tem sido defendido pela jurisprudência citada.

O que equivale a dizer que o conflito deve ser resolvido no sentido de que a decisão sobre compe-
tência territorial que primeiro transitar em julgado deve ser acatada pelo tribunal nela declarado terri-
torialmente competente, que já não pode recusar a competência, independentemente do mérito daquela 
decisão, tribunal para o qual o processo será oficiosamente remetido, ficando, assim, definitivamente 
resolvida essa questão, o que corresponde a uma forma simples e expedita encontrada pelo legislador 
para resolver os conflitos de mera competência relativa, que se podem, efectivamente, verificar entre 
tribunais da mesma ordem jurisdicional e da mesma categoria.».

Acresce que, como também constitui entendimento jurisprudencial pacífico em matéria de com-
petência territorial (cfr., por todos, os acórdãos do STA de 9/10/2012 e de 12/06/2012, nos processos 
n.º 0791/12 e n.º 0552/12, respectivamente), caso as decisões contraditórias em matéria de competência 
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territorial transitem na mesma data, deve prevalecer a decisão que primeiramente foi proferida, pois 
que assim se mantém a lógica da precedência e continua a evitar -se o conflito, que a lei não concebe 
neste domínio.

Face ao exposto, e sem necessidade de mais longas considerações, há que resolver o presente 
conflito negativo de competência entre o TAF do Porto e o TAF de Sintra no sentido da prevalência 
da primeira decisão, nos termos do art. 105º, n.º 2, conjugado com o art. 625º, ambos do actual CPC, 
aplicáveis ex vi do art. 2º alínea e) do CPPT, por ambas terem transitado conforme certificado nos autos, 
sendo certo que a decisão do TAF do Porto transitou em primeiro lugar.

4 – DECISÃO:
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em, solucionando o presente conflito, declarar o Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Sintra territorialmente competente para conhecer do processo de oposição, declarando -se, 
em consequência, inválida a decisão desse Tribunal que recusou essa competência.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Outubro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Valente Torrão — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Processo n.º 126/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A……., Lda., com os demais sinais dos autos, notificada do acórdão proferido em 9/10/2013 
(a fls. 344 a 364 dos autos) que negou provimento ao recurso por si interposto da sentença do Tribunal 
Administrativo Fiscal de Viseu, que julgara improcedente a impugnação judicial deduzida contra o acto 
de indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de taxa de promoção relativa ao mês 
de Junho de 2004, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, vem, ao abrigo do disposto no art. 125º 
do CPPT e nos arts. 668º, n.º 1, alínea d) e n.º 4, 716º, 203º, n.º 1 e 205º, n.º 1 do CPC (redacção ao 
tempo) e nos termos de fls. 370 a 383 dos autos, arguir nulidades processuais decorrentes da violação 
do princípio do contraditório e por ter sido apreciada matéria de facto, bem como invocar a nulidade 
do próprio acórdão, por omissão de pronúncia, quer por não se ter declarado incompetente em razão 
da hierarquia (já que se trata de excepção que é de conhecimento oficioso), quer por não se ter pro-
nunciado sobre a violação de normas comunitárias (em concreto, a norma constante do n.º 4 do art. 2º 
do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão – e bem assim o vício de inconstitucionalidade (ao 
não proceder ao requerido reenvio prejudicial para o TJUE, em alegada violação do parágrafo 3 do 
art. 267º do TFUE e do art. 8º da CRP.

2. Respondeu o Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., nos termos de fls. 388 a 393 dos autos, no 
sentido de que inexistem inequivocamente as nulidades arguidas, devendo manter -se “in totum” o 
acórdão proferido.

3. Dispensando -se os Vistos, dada a simplicidade da questão, cabe deliberar.
4. Apreciando, pois:
O acórdão ora reclamado limita -se a reiterar, acolhendo na íntegra e reproduzindo a respectiva 

fundamentação, o já então decidido por acórdão deste Supremo Tribunal, de 23/4/2013, proferido no 
recurso n.º 29/13.

A este acórdão foram, entretanto, também imputadas algumas nulidades e inconstitucionalidade 
pela recorrente (nulidades por violação do princípio do contraditório e por contradição entre os funda-
mentos e a decisão e inconstitucionalidade pela decisão de não reenvio), sendo que as demais também 
arguidas nos presentes autos o foram igualmente em relação ao acórdão deste STA, proferido no rec. 
n.º 1503/12. E em ambos os casos, todas foram julgadas não verificadas e improcedentes por acórdãos 
deste mesmo STA, de 26/6/2013, proferidos nos recursos nºs. 29/13 e 1503/12.

É este julgamento que também aqui se reitera, nos termos e com os fundamentos constantes 
desses acórdãos do STA (de 26/6/2013  - recursos nºs. 29/13 e 1503/12), para os quais se remete, salvo 
quanto à alegada nulidade resultante de contradição entre os fundamentos e a decisão, não arguida nos 
presentes autos.

Razão pela qual e consequentemente se indeferirá o requerido.
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DECISÃO
Assim, nos termos e pelos fundamentos, na parte aplicável, constantes dos preditos acórdãos deste 

STA, de 26/6/2013 (recs. nºs. 29/13 e 1503/12), acordam os juízes da secção de Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o requerido.

Custas pela requerente.
Junte cópia certificada dos acórdãos proferidos em 26/6/2013 nos procs. nºs. 29/13 e 1503/12.

Lisboa, 13 de Novembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Pedro Delgado — Valente 
Torrão.

Nota: Os acórdãos supra identificados encontram -se publicados em apêndice ao Diário da 
República, nos volumes correspondentes às datas em que foram proferidos. 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Impugnação judicial. Inutilidade superveniente da lide. Sucessão de leis no tempo. 
Prescrição. Interrupção da prescrição. Suspensão da prescrição.

Sumário:

 I — Apesar de a prescrição da dívida resultante do acto tributário de liquidação não 
constituir vício invalidante desse acto (e por isso não servir de fundamento à 
respectiva impugnação) não há obstáculo a que, incidentalmente, a prescrição 
possa ser apreciada, para efeito de se determinar se ocorreu e constitui causa de 
inutilidade da lide impugnatória.

 II — Em face da sucessão no tempo de diferentes prazos de prescrição, impõe -se convo-
car a regra estabelecida no n.º 1 do artigo 297º do CCivil, de acordo com a qual 
deverá aplicar -se o prazo mais curto, que se conta a partir da entrada em vigor 
da nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, falte menos tempo para o prazo 
se completar.

 III — As causas de interrupção da prescrição que tenham ocorrido antes da alteração ao 
n.º 3 do artigo 49.º da LGT, introduzida pela Lei 53 -A/2006, produzem os efeitos 
que a lei vigente no momento em que elas ocorreram associava à sua ocorrência: 
eliminam o período de tempo anterior à sua ocorrência e obstam ao decurso do 
prazo de prescrição, enquanto o respectivo processo estiver pendente ou não estiver 
parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte.

 IV — Ocorrendo sucessivas causas de interrupção da prescrição, antes da entrada em 
vigor da referida redacção do n.º 3 do artigo 49.º da LGT, devem todas elas se 
consideradas autonomamente, para efeitos de contagem do respectivo prazo, desde 
que susceptíveis de influir no seu decurso.

Processo n.º 171/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A……...
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu, julgou procedente a excepção de prescrição e, consequentemente, extinta a instância por inu-
tilidade superveniente da lide, nos autos de impugnação judicial deduzida por João Rodrigues Ferreira 
contra as liquidações adicionais de IVA dos anos de 1994 a 1998.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A) Vem o presente recurso da sentença que julgou procedente a excepção peremptória da pres-

crição da dívida exequenda.
B) Está patente na decisão que: “Quanto à impugnação a mesma não produz efeitos interrup-

tivos pois que a prescrição já estava interrompida pela citação em 17.04.2000 e em 20.07.2000, no 
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entanto, o decurso de mais de um ano por causas não imputáveis ao impugnante fez cessar os efeitos 
interruptivos.

Contudo não podemos esquecer a suspensão da prescrição pela prestação de garantia (2004 a 
2007), a qual cessou os seus efeitos com a decisão de 07.02.2007, que declarou a garantia caduca.

Não foram apuradas outras causas de interrupção ou suspensão da prescrição. Impõe -se, assim, 
concluir que as obrigações tributárias em causa nestes autos encontram -se prescritas, o que determina 
a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide,”

C) Contudo, entende a Fazenda Pública, que da prova produzida não resulta a verificação de tal 
prescrição, cuja abordagem se exigia mais pormenorizada.

D) Inicialmente e dado que a dívida se reporta ao ano de 1997, haveria que aferir da aplicação 
da lei no tempo, à luz do art. 297º do CC, assim, situando -nos a 01 -01 -1999 (data da entrada em vigor 
da lei nova  - LGT) e dado que o início do prazo de prescrição ocorreu a 01 -01 -1995, 01 -01 -1996, 
01 -01 -1997, 01 -01 -1998 e 01 -01 -1 999, nos termos do art.º 34º, nºs 1 e 2 do CPT, faltavam à luz do 
CPT, respectivamente, 6 (1994), 7 (1995), 8 (1996), 9 (1997) e 10 anos (1998) (uma vez que a 1ª causa 
interruptiva só teve lugar em 2000) e da LGT 8 anos para se completar tal prazo.

E) Aplicar -se -ia, então, o prazo de 8 anos plasmado no art. 48º da LGT aos anos de 1996, 1997 e 
1998, subjugando apenas os anos de 1994 e 1995 ao regime do CPT, contrariamente ao decidido (sendo 
que nada se diz relativamente aos anos de 1997 e 1998 o que consubstancia omissão de pronúncia).

F) Nos factos dados como provados consta que a presente impugnação remonta a 28-02 -2000, con-
tudo, posteriormente, refere -se que esta foi instaurada a 02 -05 -2000, logo tal facto não produziria efeitos 
interruptivos uma vez que a prescrição estava já interrompida pela citação, em 17 -04 -2000 (processo 
executivo n.º 2720200001006177  - IVA 1994) e 20 -07 -2000 (processo executivo nº2720200001013203 
 - IVA 1995/1996/1997/1998).

G) Ora, a PI deu entrada a 29 -02 -2000 pelo que será este o primeiro facto interruptivo da pres-
crição, e, tendo estado parado desde a instauração até 21 -11 -2001, o seu efeito degenerou em suspen-
sivo, devendo contar -se o prazo de prescrição de 01 -01 -1995, 01 -01 -1996, 01 -01 -1997, 01 -01 -1998 e 
01 -01 -1999 a 29 -02 -2000 (impugnação) e a partir de 29 -02 -2001.

H) Todavia, não podemos descurar as citações operadas a 17 -04 -2000 e 20 -07 -2000 como facto 
interruptivo (ainda que à data em que as mesmas ocorreram não se tivesse completado o prazo de 1 ano 
de paragem da impugnação), estando, assim, perante 2 factos interruptivos admissíveis uma vez que 
a nova redacção do n.º 3 do art.º 49º da LGT, introduzida pela Lei n.º 53 -A/2006 de 29 de Dezembro, 
que preconiza que a interrupção só poderá ter lugar uma única vez, só entrou em vigor a 01 -01 -2007.

I) Os processos executivos estiveram parados por mais de um ano, por facto não imputável ao 
contribuinte, desde a realização do registo da penhora (24 -04 -2001), assim, o prazo de prescrição contar-
-se -ia de 01 -01 -1995, 01 -01 -1996, 01 -01 -1997, 01 -01 -1998 e 01 -01 -1999 a 29 -02 -2000 (impugnação) 
e não já a partir de 29 -02 -2001, mas apenas a partir de 24 -04 -2002.

J) Porém, a realização da penhora, referida na alínea anterior, do artigo urbano 1921 da freguesia 
de Rio de Loba, em 22 -03 -2001, registada a 24 -04 -2001, garantiu o processo, nos termos dos art.ºs 169º, 
nº1 e 199º, nº4 do CPPT, dando lugar à sua suspensão, conforme informa o Serviço de Finanças, pelo 
que o prazo de prescrição continua suspenso, ao abrigo do nº4 do art.º 49º da LGT (anterior nº3), uma 
vez que a impugnação suspende também o prazo de prescrição se por tal motivo se verificar a para-
gem/suspensão do processo executivo.

K) Não tem qualquer relevância o facto de, a 07 -02 -2007, ter sido declarada a caducidade da 
garantia, nos termos do art.º 183º -A, n.º 4 do CPPT, visto que mesmo sem garantia esta suspensão se 
deve manter, conforme é também entendimento de Jorge Lopes de Sousa in Código de Procedimento 
e Processo Tributário Anotado e Comentado, Volume III, pág. 341 e 342: “Nestas situações em que os 
processos demorassem mais do que o previsto neste artigo, o processo de execução fiscal continuaria 
suspenso, mesmo sem garantia, até ao momento em que estaria se a garantia se mantivesse, que é, 
como se refere no art.º 169º, nº1, do CPPT, o da «decisão do pleito». Deverá entender -se que o pleito 
fica decidido, no caso de impugnação administrativa, quando se formar o chamado caso decidido ou 
resolvido e, no caso de processo judicial, quando ocorrer o trânsito em julgado da decisão judicial.”.

L) Assim sendo não se verifica a prescrição de todas as dívidas em apreço!
M) Saliente -se que a posição defendida pela Fazenda Pública acompanha a doutrina (veja -se o 

entendimento de Jorge Lopes de Sousa in “Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária  - Notas Práti-
cas” – 2ª edição, do qual por diversas vezes se valeu a Fazenda Pública nas presentes alegações) e a 
Jurisprudência actuais (Acórdão do STA de 18 -09 -2011, processo n.º 0790/11).

N) Deve constar da sentença: a identificação das partes e do objecto em litígio, a fixação das 
questões a solucionar, a fundamentação, discriminando os factos provados e a aplicação do direito, 
culminando com a decisão, à luz do art.º 659º do CPC.

O) Salvo o devido respeito, entendemos estar perante um erro de julgamento no que toca à afe-
rição da prescrição das dívidas de 1994, 1995 e 1996 e, por outro lado, à omissão de pronúncia no 



4369

tocante às dividas referentes a 1997 e 1998, causa de nulidade da sentença, face à alínea d) do n.º 1 do 
art.º 668º do CPC.

P) Face ao que antecede, discordamos totalmente do entendimento do Mmº Juiz “a quo”, de que 
procede a excepção peremptória da prescrição da dívida exequenda.

Termina pedindo o provimento do recurso e que se ordene, em consequência, a substituição da 
douta sentença recorrida, por outra em que, após a análise do seu mérito, se julgue improcedente a 
impugnação.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«No pressuposto que competirá ainda conhecer das questões suscitadas pela recorrente em face 

do doc. de fls. 118, nada a acrescentar ao que se invoca no recurso interposto pela F.P., pelo que parece 
que o recurso é de proceder.»

1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes, tidos como relevantes para 

apreciação da prescrição:
A) Nestes autos impugnam -se as liquidações adicionais de IVA dos anos de 1994 a 1998 e juros 

compensatórios.
B) Os presentes autos foram instaurados em 28.02.2000 e pararam por razões estranhas ao Im-

pugnante, entre a instauração e 21.11.2001, cfr. fls. 51.
C) No SF foi instaurado processo de execução fiscal destinado à cobrança coerciva das quantias 

originadas nas liquidações em causa nestes autos, cfr. fls. 115.
D) Na sequência de pedido de informação do Tribunal, pelo Chefe do SF de Viseu, através de 

ofício de 10.11.2010, foi esclarecido que no âmbito da execução identificada em C. que:
“o executado foi citado em 17.04.2000 e em 20.07.2000...
Em face da apresentação da impugnação acima identificada, e da efectivação em 2001.Março.22 

de Penhora s/ o imóvel urbano, artigo n.º 1921 da freguesia de Rio de Loba, … em 2003.Abril.02, 
suspensos os procedimentos de Execução Fiscal em questão, nos termos do art. 169.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário, fase em que se mantém, na presente data.

E) Por decisão de 07 de Fevereiro de 2007 foi declarada caduca a garantia mencionada na 
alínea D.

F) As dívidas provenientes das liquidações aqui impugnadas não foram pagas, nem houve adesão 
ao chamado “Plano Mateus”

3.1. Exarando que nos termos do disposto no art. 175º do CPPT «… o juiz deve conhecer da 
prescrição quando o órgão da execução não o tiver feito», a sentença passou de imediato à apreciação 
da prescrição, nos termos seguintes:

«De 1 de Julho de 1991 até 31 de Dezembro de 1998, vigorou o CPT, o qual no art. 34º, n.º 1 
refere que as obrigações tributárias prescrevem no prazo de dez anos, salvo se outro mais curto estiver 
fixado na lei. Por força do mesmo preceito legal o prazo prescricional conta -se desde “o início do 
ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário, salvo regime especial”. Segundo o n.º 3 
do preceito a que vimos aludindo interrompem a prescrição “a reclamação, o recurso hierárquico, a 
impugnação e a instauração da execução”. Ainda segundo o n.º 3 “Cessa, porém, este efeito (inter-
ruptivo) se o processo estiver parado por facto não imputável ao contribuinte, durante mais de um 
ano, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após este período com o que tiver decorrido até 
à data da autuação”, pelo que aquela interrupção transforma -se em suspensão, uma vez que não se 
inutilizando o prazo prescricional até ao facto interruptivo se adiciona ao que ocorre posteriormente 
ao mencionado ano em que o processo esteve parado.

Entretanto foi publicada a LGT, que entrou em vigor a partir de 1 de Janeiro de 1999, e nos 
termos da qual o prazo de prescrição das dívidas tributárias passou a ser de oito anos, salvo o que 
resulte de lei especial, efectuando -se a contagem conforme se esteja perante impostos periódicos ou 
de obrigação única, respectivamente, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário 
ou a partir da data em que o facto tributário ocorreu (art. 48º, n.º 1).

Nos termos do n.º 1 do art. 49º interrompem a prescrição, a reclamação, o recurso hierárquico, 
a impugnação, o pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo e a citação, esta a partir da 
alteração introduzida pela Lei n.º 100/99, de 26 de Julho. Nos termos do n.º 3 do mesmo preceito o 
prazo da prescrição suspende -se “por motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude 
de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação ou recurso”.

Ainda nos termos do n.º 2 do mesmo preceito legal a paragem do processo, por período superior 
a um ano, por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar o efeito previsto no n.º 1 somando -se, 
neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação.
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Resulta da factualidade provada, que:
O processo de execução destinado à cobrança coerciva das quantias originadas nas liquidações 

em causa nestes autos foi instaurado depois da instauração da Impugnação;
A Impugnação foi instaurada em 02 -05 -2000, aí interrompendo -se o prazo de prescrição, toda-

via como esteve parada por mais de um ano por causas estranhas ao impugnante, passou a causa de 
suspensão, na execução fiscal conforme oficio remetido pelo SF não ocorreu outro facto interruptivo 
ou suspensivo da prescrição. Tendo a execução sido instaurada em 2000.

A dedução da impugnação judicial passou a ter efeito suspensivo, por ter parado por mais de um 
ano por facto imputável ao contribuinte.

Dada a sequência de diplomas supra referidos, para verificarmos qual o preceito legal a aplicar, 
temos que nos socorrer do artigo 297º, n.º 1 do C. Civil que refere:

“A lei que estabelecer, para qualquer efeito, um prazo mais curto do que o fixado na lei ante-
rior é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso, mas o prazo só se conta a partir da 
entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se 
completar”.

Começando o prazo de prescrição a correr em 1 de Janeiro de 1995, 1996 e 1997 (ver art. 34º 
do CPT), resulta evidente que o prazo a aplicar é o de 10 anos, visto que em 1.1.1999, aquando da 
entrada em vigor da LGT, faltava mais tempo para ocorrer a prescrição.

Atenta a norma transcrita do CC, é de aplicar, neste caso, o prazo previsto no CPT.
(…)
Assim, a última dívida via a sua prescrição a ocorrer em Janeiro de 2007, contudo temos a in-

terrupção da Impugnação que ocorreu em 2000, mas dada a paragem superior a um ano, por facto 
não imputável ao contribuinte, aquela converteu -se em suspensão, terminando em 2008 o prazo de 
prescrição, sem necessidade de fazer muitas contas, visto a grande amplitude de prazo. Se assim o é 
para as dívidas de 1996, por maioria de razão, também o é para as dívidas anteriores.

Quanto à impugnação a mesma não produz efeitos interruptivos pois que a prescrição estava 
interrompida pela citação em 17.04.2000 e em 20.07.2000, no entanto o decurso de mais de um ano 
por causas não imputáveis ao impugnante fez cessar os efeitos interruptivos.

Contudo não podemos esquecer a suspensão da prescrição pela prestação de garantia (2004 a 
2007), a qual cessou os seus efeitos com a decisão de 07.02.2007, que declarou a garantia caduca.

Não foram apuradas outras causas de interrupção ou suspensão da prescrição.
Impõe -se, assim, concluir que as obrigações tributárias em causa nestes autos encontram -se 

prescritas, o que determina a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide (…)»
3.2. Do assim decidido discorda a recorrente Fazenda Pública, alegando, como se viu, o se-

guinte:
A) Por um lado, ocorre nulidade da sentença, por omissão de pronúncia (al. d) do n.º 1 do art. 668º 

do CPC) no que se tange às dividas referentes aos anos de 1997 e 1998 já que nada se diz na sentença 
quanto a essas dívidas (cfr. Conclusões E, N e O das alegações do recurso).

B) Por outro lado,
 - Às dívidas dos anos de 1994 e 1995 será aplicável o prazo de 10 anos constante do art. 34º do 

CPT e apenas às dívidas dos anos de 1996, 1997 e 1998 será aplicável o prazo de 8 anos previsto no 
art. 48º da LGT.

 - A PI da presente impugnação deu entrada em 29/2/2000, pelo que será este o primeiro facto 
interruptivo da prescrição.

 - Mas, tendo este processo de impugnação estado parado desde a instauração até 21/11/2001, 
aquele efeito interruptivo degenerou em efeito suspensivo, devendo contar -se o prazo de prescrição 
desde 1/1/1995, 1/1/1996, 1/1/1997, 1/1/1998 e 1/1/1999 até 29/2/2000 (impugnação) e, posteriormente, 
a partir de 29/2/2001.

 - Porém há que considerar as citações operadas a 17/4/2000 e 20/7/2000 (facto interruptivo); sendo 
que apesar de à data em que as mesmas ocorreram não estar completado o prazo de 1 ano de paragem 
da impugnação, estamos perante 2 factos interruptivos admissíveis (uma vez que a nova redacção do 
n.º 3 do art. 49º da LGT, introduzida pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12, que preconiza que a interrupção 
só poderá ter lugar uma única vez, só entrou em vigor a 1/1/2007).

 - Os processos executivos estiveram parados por mais de um ano, por facto não imputável ao 
contribuinte (desde a realização do registo da penhora – 24/4/2001). Pelo que, assim, o prazo de pres-
crição contar -se -ia de 1/1/1995, 1/1/1996, 1/1/1997, 1/1/1998 e 1/1/1999 a 29/2/2000 (impugnação) e 
não já a partir de 29/2/2001, mas apenas a partir de 24/4/2002.

 - Mas também a realização da penhora, em 22/3/2001, registada a 24/4/2001, garantiu o processo, 
nos termos dos arts. 169º, n.º 1 e 199º, n.º 4 do CPPT, dando lugar à sua suspensão, pelo que o prazo 
de prescrição continua suspenso, ao abrigo do n.º 4 do art. 49º da LGT (anterior n.º 3), uma vez que a 
impugnação suspende também o prazo de prescrição se por tal motivo se verificar a paragem/suspensão 
do processo executivo.
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 - E porque nem sequer tem qualquer relevância o facto de em 7/2/2007 ter sido declarada a ca-
ducidade da garantia, nos termos do art. 183º -A, n.º 4 do CPPT, visto que mesmo sem garantia esta 
suspensão se deve manter, então não se verifica a prescrição das dívidas aqui em causa.

3.3. A questão decidenda é, portanto, a de saber se a sentença enferma da alegada nulidade por 
omissão de pronúncia e de erro de julgamento ao declarar prescritas as dívidas e julgar, em consequência, 
extinta a instância da presente impugnação judicial, por inutilidade superveniente da lide.

Vejamos.
4. Desde já se adiantando que se nos afigura não existir a invocada nulidade da sentença.
Com efeito, a nosso ver, estaremos, antes, perante mero erro material que logo decorre do próprio 

texto da sentença: na verdade, na alínea A) do Probatório especifica -se que «Nestes autos impugnam -se 
as liquidações adicionais de IVA dos anos de 1994 a 1998 e juros compensatórios» e, por isso, quando, 
ao considerar a aplicação do regime da prescrição aos factos provados, a sentença diz que «Assim, a 
última dívida via a sua prescrição a ocorrer em Janeiro de 2007, contudo temos a interrupção da 
Impugnação que ocorreu em 2000, mas dada a paragem superior a um ano, por facto não imputável 
ao contribuinte, aquela converteu -se em suspensão, terminando em 2008 o prazo de prescrição, sem 
necessidade de fazer muitas contas, visto a grande amplitude de prazo. Se assim o é para as dívidas 
de 1996, por maioria de razão, também o é para as dívidas anteriores» (o sublinhado é nosso), temos 
que concluir que só por lapso manifesto se refere o ano de 1996, claramente se pretendendo aí referir 
o ano de 1998 e, por conseguinte, abranger todas as dívidas anteriores a esse ano.

Sendo que, de todo o modo, mais adiante, a sentença expressamente exara, sublinhando e realçando 
a afirmação, que «Impõe -se, assim, concluir que as obrigações tributárias em causa nestes autos 
encontram -se prescritas, o que determina a extinção da instância por inutilidade superveniente 
da lide».

Concluímos, portanto, que não ocorre a invocada nulidade da sentença, por omissão de pronúncia, 
verificando -se apenas o dito erro material, a rectificar nos termos apontados.

5.1. Importa, pois, apreciar a questão da prescrição como causa determinante da inutilidade su-
perveniente da presente lide.

É que, apesar de a prescrição da dívida resultante do acto tributário de liquidação não constituir 
vício invalidante desse acto (e por isso não servir de fundamento à respectiva impugnação) nada obsta 
a que, incidentalmente, a prescrição possa ser apreciada, para efeito de se determinar se ocorreu e 
constitui causa de inutilidade da lide impugnatória (neste sentido, cfr., entre outros, o ac. desta Secção 
do STA, de 2/5/2012, rec. n.º 01174/11).

5.2. Como a sentença diz, a presente impugnação respeita a liquidações adicionais de IVA, dos 
anos de 1994 a 1998.

Nos termos do disposto no art. 34º do CPT era de 10 anos o prazo de prescrição da obrigação 
tributária, contados desde o ano seguinte àquele em que tivesse ocorrido o facto tributário.

A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação judicial e a instauração da execução fiscal 
interrompiam a prescrição, cessando, porém, esse efeito se o processo estivesse parado durante mais de 
um ano, por facto não imputável ao contribuinte, somando-se, nesse caso, o tempo que tivesse decorrido 
após este período ao que tivesse decorrido até à data da autuação.

5.2.1. Em 1/1/1999, com a entrada em vigor da LGT, o prazo de prescrição foi encurtado para 8 
anos, sendo que os seus arts. 48º e 49º dispunham (na sua redacção inicial):

Artigo 48º
«Prescrição

1  - As dívidas tributárias prescrevem, salvo o disposto em lei especial, no prazo de oito anos 
contados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário e, 
nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu.

2  - As causas de suspensão ou interrupção da prescrição aproveitam igualmente ao devedor 
principal e aos responsáveis solidários ou subsidiários.

3  - A interrupção da prescrição relativamente ao devedor principal não produz efeitos quanto 
ao responsável subsidiário se a citação deste, em processo de execução fiscal, for efectuada após o 5º 
ano posterior ao da liquidação.»

Artigo 49º
«Interrupção e suspensão da prescrição

1  - A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa da liqui-
dação do tributo interrompem a prescrição.

2  - A paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito 
passivo faz cessar o efeito previsto no número anterior, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer 
após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação.
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3  - O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução 
fiscal em virtude de pagamento ou prestação legalmente autorizada, ou de reclamação, impugnação 
ou recurso.»

5.2.2. A Lei n.º 100/99, de 26/6, alterou os nºs. 1 e 3 deste art. 49º da LGT, os quais ficaram a ter 
a seguinte redacção:

«1  - A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa 
da liquidação do tributo interrompem a prescrição.

3  - O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução 
fiscal em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação 
ou recurso.»

5.2.3. Posteriormente, a Lei n.º 55 -B/2004, de 30/12, alterou o n.º 1 daquele art. 48º da LGT, o 
qual ficou com a redacção seguinte:

«1  - As dívidas tributárias prescrevem, salvo o disposto em lei especial, no prazo de oito anos 
contados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário 
e, nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu, excepto no 
imposto sobre o valor acrescentado e nos impostos sobre o rendimento quando a tributação seja efec-
tuada por retenção na fonte a título definitivo, caso em que aquele prazo se conta a partir do início do 
ano civil seguinte àquele em que se verificou, respectivamente, a exigibilidade do imposto ou o facto 
tributário.»

5.2.4. Finalmente, a Lei n.º 53º -A/2006, de 29/12, veio alterar o citado art. 49º da LGT:
− tendo sido revogado o seu n.º 2 (revogação que se aplica a todos os prazos de prescrição em 

curso, objecto de interrupção, em que ainda não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem 
do processo por facto não imputável ao sujeito passivo  - art. 91º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12);

− tendo sido alterada a redacção do seu n.º 3;
− e tendo sido aditado o actual n.º 4.
Assim a actual redacção desse preceito é a seguinte:
«1  - A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa 

da liquidação do tributo interrompem a prescrição.
2 – Revogado
3  - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a interrupção tem lugar uma única vez, com o 

facto que se verificar em primeiro lugar.
4  - O prazo de prescrição legal suspende -se em virtude de pagamento de prestações legalmente 

autorizadas, ou enquanto não houver decisão definitiva ou passada em julgado, que puser termo ao 
processo, nos casos de reclamação, impugnação, recurso ou oposição, quando determinem a suspensão 
da cobrança da dívida.»

6. A Fazenda Pública discorda que, relativamente às dívidas de 1994 e 1995 seja aplicável o prazo 
de 8 anos constante do art. 48º da LGT.

E tem razão.
Por um lado, as regras do art. 297º do CCivil aplicam -se directamente às leis que alteram prazos 

(embora já não se apliquem às leis que alteram causas de suspensão ou interrupção  - estas não são 
leis que alterem prazos e para elas vale a regra de aplicação no tempo constante do n.º 2 do art. 12º 
do CCivil: os efeitos jurídicos de factos que para tal relevem, são determinados pela lei vigente no 
momento em que eles ocorrem. (1)

Por outro lado, a determinação do prazo de prescrição a aplicar faz -se no momento da entrada 
em vigor da nova lei, ou seja, a «determinação do prazo a aplicar depende do tempo que faltar para a 
prescrição se completar à face de ambas as leis, considerando o momento da entrada em vigor da lei 
nova». Quando esta entra em vigor falta a totalidade do tempo que ela prevê; por isso o que é neces-
sário é calcular «o tempo que, nesse momento, falta para a prescrição à face da lei antiga. Se faltar 
menos tempo do que o previsto no novo prazo, é de aplicar o prazo da lei antiga». E esta contagem do 
prazo que falta faz -se, por um lado, «considerando tudo o que consta da lei antiga (início, causas de 
suspensão e de prescrição) como se depreende do texto da parte final do n.º 1 do art. 297º do CPPT» 
mas, por outro lado, faz -se «sem ponderar a interferência de causas de suspensão ou interrupção da 
prescrição que possam vir a ocorrer na vigência da lei nova, só constatáveis a posteriori»  - ou seja, 
para a determinação do prazo a aplicar o tempo que releva é o tempo que falta em abstracto. (2)

Aliás, como o mesmo autor também refere, (3) a solução do problema de aplicação da lei no tempo 
«depende do momento em que ocorrer o facto interruptivo e não da eventualidade de, à face das regras 
do art. 297º do CC, ser aplicável o regime do CPT ou da LGT, no que concerne à duração do prazo 
de prescrição». Assim, pode concluir -se que a aplicação de diferentes regimes no tocante aos prazos 
prescricionais não determina a aplicação de um ou outro regime em bloco, porquanto o art. 297º só 
manda aplicar o prazo prescricional mais curto, e não as disposições legais que regem os termos em 
que esse prazo se conta e tudo o mais que releva para o seu curso. (4)
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No caso dos autos, à luz do regime previsto no CPT, quando entrou em vigor a lei nova (LGT), 
em 1/1/1999, faltavam 6 anos para se completar prazo de prescrição de 10 anos, relativamente à dívida 
do ano de 1994, 7 anos relativamente à dívida do ano de 1995, 8 anos relativamente à dívida do ano 
de 1996, e mais de 8 anos relativamente às restantes dívidas (não tendo, entretanto, ocorrido qualquer 
facto interruptivo ou suspensivo desse prazo prescricional em questão).

Não há dúvida, portanto, que o prazo que, quanto só quanto às dívidas dos anos de 1996 a 1998 
é aplicável o prazo de 8 anos previsto na nova lei (LGT), pois desde a data de entrada em vigor desta 
(data que é o momento relevante para a determinação do prazo de prescrição a aplicar) faltam, à luz das 
normas dela constantes, 8 anos, ou menos, para a prescrição se consumar (cfr. n.º 1 do art. 48º da LGT); 
sendo aplicável à dívidas dos anos de 1994 e 1995, o prazo de 10 anos que constava do art. 34º do CPT.

7.1. Assente que, no caso, são aplicáveis os prazos acima indicados, vejamos, então, se pode 
afirmar -se que esses prazos de prescrição já ocorreram.

Como se viu, de acordo com o n.º 2 do art. 49º (entretanto revogado pela Lei 53 -A/2006,de 
29/12, mas cuja revogação só aplica aos casos em que o ano de paragem do processo termina a partir 
de 1/1/2007), a paragem do processo por mais de 1 ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz 
cessar o efeito interruptivo, somando -se neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que 
tiver decorrido até à data da autuação.

E de acordo com o n.º 3 (na redacção anterior à referida Lei 53 -A/2006), o prazo de prescrição 
suspendia -se por motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude de pagamento a prestações 
legalmente autorizado ou de reclamação, impugnação ou recurso, com efeito suspensivo da execução 
fiscal em consequência de prestação de garantia, sendo certo que com a redacção introduzida pela citada 
Lei além da suspensão em virtude de pagamento em prestações, o prazo da prescrição também se sus-
pende enquanto não houver decisão transitada que ponha termo ao processo, nos casos de reclamação, 
impugnação, recurso ou oposição quando determinem a suspensão da cobrança da dívida.

No caso, como resulta do Probatório e bem referencia a recorrente Fazenda Pública, a presente 
impugnação deu entrada em 29/2/2000, sendo este o primeiro facto interruptivo da prescrição. Tendo, 
porém, este processo ficado parado desde a respectiva instauração e até 21/11/2001, aquele efeito 
interruptivo transmutou -se em efeito suspensivo, e o prazo da prescrição voltaria a correr, portanto, a 
partir de 29/2/2001, caso nenhuma outra causa impedisse esse decurso.

Ora, além de o impugnante ter sido citado para as execuções, em 17/4/2000 e 20/7/2000 (datas em 
que não estava ainda completado o prazo de 1 ano de paragem da impugnação) com o correspondente 
efeito interruptivo decorrente de tais factos, também em 22/3/2001, com a efectivação da penhora do 
imóvel referido nos autos [equivalente a prestação de garantia  - arts. 169º, n.º 1 e 199º, n.º 4 do CPPT  - e 
gerando a consequente suspensão do prazo de prescrição associada à pendência da presente impugnação 
– n.º 4 (anterior n.º 3) do art. 49º da LGT] se suspendeu a prescrição (a impugnação suspende também 
o prazo de prescrição se por tal motivo se verificar a paragem/suspensão do processo executivo), con-
tinuando, aliás, por isso mesmo, suspenso este prazo de prescrição (que nem sequer foi afectado por 
ter sido declarada, em 7/2/2007, a caducidade da garantia, nos termos do art. 183º -A, n.º 4 do CPPT, 
visto que mesmo sem garantia esta suspensão se mantém.

7.2. A sentença considerou que a dedução da impugnação, em 2000, interrompeu a prescrição mas, 
dada a paragem desse processo por prazo superior a um ano, por facto não imputável ao contribuinte, 
aquela interrupção se converteu em suspensão; logo concluindo, porém, que esse prazo de prescrição (8 
anos) terminou em 2008, e que, por isso, prescreveram as dívidas cujas liquidações aqui são impugnadas, 
«sem necessidade de fazer muitas contas, visto a grande amplitude de prazo» pois que, «Se assim o é 
para as dívidas de 1996 (recte 1998), por maioria de razão, também o é para as dívidas anteriores.»

Ou seja, não foram relevadas as causas interruptivas e suspensivas supra especificadas, incorrendo 
a sentença, portanto, no erro de julgamento que lhe imputa a recorrente Fazenda Pública.

E, assim sendo, também não pode afirmar -se, desde já, a ocorrência da causa determinante da 
questionada inutilidade superveniente da lide da presente impugnação.

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

a baixa dos autos à 1ª instância para apreciação dos fundamentos da impugnação, se a tanto nada mais 
obstar.

Sem custas.

Lisboa, 13 de Novembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Ascensão Lopes — Dulce 
Neto.

(1) Cfr. Jorge Lopes de Sousa, Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, 2ª ed., 2010, pp. 92 e 103.
(2) Cfr. autor e local citado, pp. 94 a 96.
(3) Ob. cit. p. 118.
(4) Cfr. o ac. do STA, de 19/1/2011, rec. n.º 629/09. 
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 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

IRS. Separação de facto. Responsabilidade solidária.

Sumário:

 I — O IRS incide sobre o conjunto dos rendimentos das pessoas que compõem o agre-
gado familiar, considerando -se sujeitos passivos aqueles a quem incumbe a sua 
direcção (artigo 13.º n.º2 CIRS), sendo este agregado constituído pelos cônjuges 
não separados judicialmente de pessoas e bens e os seus dependentes (artigo 13.º 
n.º3 CIRS)

 II — Competindo a direcção da família a ambos os cônjuges (artigo 167 1.º n.º2 CCivil) 
e existindo agregado familiar deve ser apresentada uma única declaração pelos dois 
cônjuges ou por um deles, se o outro for incapaz ou ausente (artigo 59.º n.º1 CIRS).

 III — No caso de ocorrer separação de facto, cada um dos cônjuges pode apresentar 
uma declaração autónoma dos seus próprios rendimentos e dos rendimentos dos 
dependentes a seu cargo (artigo 59.º n.º2 CIRS)

 IV — O regime fiscal específico, supra destacado, exclui a aplicação do regime da lei 
civil e torna irrelevante a elisão da presunção de comunicabilidade da dívida 
tributária, resultante da declaração subscrita pelo outro cônjuge (artigo 1691.º 
n.os 1 al. d) e 3 CCivil).

 V — Nos termos do artigo 21.º n.º 1 da LGT salvo disposição legal em contrário, 
quando os pressupostos do facto tributário se verificarem em relação a mais de 
uma pessoa, todas são solidariamente responsáveis pelo cumprimento da dívida 
tributária.

Processo n.º 215/12 -30.
Recorrente: A………….
Recorrida: Fazenda Publica.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1  - RELATÓRIO
A……….., com o NIF …….. e os demais sinais dos autos, apresentou oposição à execução fiscal 

n.º 1503200701022407.
Por despacho de 5 de Novembro de 2007 O TAF de Sintra indeferiu liminarmente o pedido.
Recorreu a oponente e o Supremo Tribunal Administrativo por acórdão de 4 de Fevereiro de 2009 

revogou a decisão proferida em primeira instância e ordenou a convolação da petição de oposição à 
execução fiscal em petição de impugnação judicial, com interpretação do pedido formulado como 
pedido de anulação da liquidação.

Por sentença de 26 de Outubro de 2011, o TAF de Sintra julgou improcedente por não provada a 
impugnação judicial. Reagiu a recorrente interpondo o presente recurso, cujas alegações integram as 
seguintes conclusões:

1. A sentença posta em crise viola manifestamente o disposto no artigo 204.º do CPPT, nos arti-
gos 1691.º e 1692.º do Código Civil, o disposto no artigo 4.º da LGT e o disposto no artigo 107.º da CRP.

2. A recorrente nunca teve conhecimento ou proveito do rendimento em causa, o qual não entrou no 
património comum do casal, não fez face a encargos normais da vida familiar, não tendo relativamente 
a esse rendimento havido proveito comum do casal.

3. Para prova de tal facto apresentou prova documental  - a declaração do seu ex - marido
 - e autorizou o levantamento do sigilo bancário de todas as suas contas, de modo a que se pudesse 

verificar a veracidade dos factos alegados.
4. Se a recorrente soubesse da existência deste rendimento nunca teria apresentado uma declaração 

em conjunto com o seu ex -marido.
5. A recorrente está a ser tributada por um rendimento desconhecido e do qual não aproveitou. 

Também o agregado familiar não aproveitou de tal rendimento.
6. Nos termos do artigo 1601.º n.º 1, alínea d), são da responsabilidade de ambos os cônjuges, as 

dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges no exercício do comércio, salvo se, se provar que não foram 
contraídas em proveito comum do casal ou vigorar entre os cônjuges o regime de separação de bens.
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7. Nos termos do artigo 1691, n.º 3, o proveito comum do casal não se presume, excepto se a lei 
o declarar.

8. Nos termos do artigo 1692.º, alínea b) do Código Civil, as dívidas provenientes de crimes e as 
indemnizações, restituições, custas judiciais ou multas devidas por factos imputáveis a cada um dos 
cônjuges, são da exclusiva responsabilidade do cônjuge a que respeitam.

9. Nos termos do artigo 4.º da LGT os impostos assentam essencialmente na capacidade contri-
butiva revelada através do rendimento.

10. Se a recorrente prova que não teve rendimento, tem que deixar de estar sujeita ao imposto 
sobre o rendimento.

11. Não se promove a justiça social e tributária, cobrando impostos a quem não obteve rendi-
mentos.

12. Num Estado de Direito, que tem como base o princípio da igualdade tributária, há que respeitar 
o princípio da capacidade contributiva.

13. O conteúdo positivo do princípio da igualdade  - a capacidade contributiva  - envolve a ideia de 
que a igualdade, necessariamente relativa, tem como padrão ou como critério a capacidade económica.

14. Nos termos do artigo 107.º n.º 1 da Constituição da República Portuguesa, o imposto sobre o 
rendimento pessoal visará a diminuição das desigualdades e será único e progressivo, tendo em conta 
as necessidades e os rendimentos do agregado familiar.

15. Como o próprio nome indica, trata -se de um imposto sobre o rendimento. Tendo -se provado 
no caso em apreço que não houve rendimento do agregado familiar, seria inconstitucional mesmo assim 
tributar o agregado.

Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso e por via dele revogar -se a sentença 
posta em crise, substituindo -a por outra que dê provimento à impugnação judicial e que, por via dela, 
se extinga a execução fiscal.

Não houve contra -alegações
O EMMP pronunciou -se no sentido da improcedência do recurso.
2  - FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A. A impugnante casou civilmente com B………. no dia 21/07/1990 (fls. 7).
B. Este casamento foi dissolvido por divórcio declarado por decisão datada de 04/06/2003, tran-

sitada em julgado no dia 20/06/2003 (fls. 7).
C. No dia 09/03/2003, a impugnante e B………. procederam à entrega da declaração de IRS de 

2002, indicando como estado civil casados (fls. 58/66 e 118/124 do PAT apenso).
D. Esta declaração deu origem à liquidação n.º 20034000160092, da qual resultou o reembolso 

n.º 2003161577, no valor de € 324,58, pago através do cheque n.º 8828889376 (fls. 58/66 do PAT apenso).
E. Na sequência de uma acção inspectiva à firma “C………. Lda.”, B………. foi alvo de uma 

inspecção tributária, de âmbito parcial (IRS dos exercícios de 2002 e 2003), a coberto das ordens de 
serviço n.º OI200606392 e n.º OI200606393, de 13/10/2006 (fls. 67/78).

F. O teor do respectivo relatório final foi notificado na pessoa de B………. no dia 24/11/2006, 
donde resultou o apuramento de rendimentos da categoria E  - capitais, no valor líquido de € 70.743,25 
(€ 141.486,57 x 50%), derivados da participação de B………. no capital da referida firma “C…….”, 
passando o rendimento líquido a € 127.689,89 (fls. 67/78 e 125/127 do PAT apenso).

G. Foi então emitida a nota de cobrança n.º 20061441761, no valor de € 30.652,65, correspondente 
à nota de compensação n.º 200610057415, composta pelas liquidações de IRS n.º 20065004584971, 
no montante de € 26.510,38, de juros compensatórios n.º 20062424621, no valor de € 3.773,91, de 
juros compensatórios por recebimento indevido n.º 20062424622, no valor de € 43,78, e estorno da 
liquidação n.º 20034000160092, no valor de € 324,58 (fls. 136/140 do processo principal e 203/208 
do PAT apenso).

H. Uma vez que esta nota de cobrança não foi paga até à data limite do pagamento volun-
tário (15/01/2007), foi extraída certidão de dívida e instaurado o processo de execução fiscal 
n.º 1503200701022407, no Serviço de Finanças de Cascais 1 (fls. 187 e 209/212 do PAT apenso).

I. Em data não apurada do ano 2002, B…….. abandonou a casa onde morava com a impugnante 
e deixou de contribuir para as despesas desta com os rendimentos que auferia.

J. Consta de fls. 8 documento intitulado ‘declaração’, cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido, datado de 24/01/2007, no qual B……. declara que a dívida de IRS, no montante de 
€ 30.652,65 é da sua exclusiva responsabilidade, por ser referente a dinheiro que nunca entrou no 
património comum do casal, que não fez face a encargos da vida familiar e que não foi utilizado em 
proveito comum do casal (fls. 8).

3 - DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Sintra, julgou improcedente a impugnação judicial, por entender 

que: (destacam -se apenas os trechos mais relevantes da decisão com maior interesse para o presente 
recurso).
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“A……., com o NIF ……. e os demais sinais dos autos, apresentou oposição à execução fiscal 
n.º 1503200701022407,

Após ter sido proferido nestes autos despacho de indeferimento liminar, do qual recorreu a 
oponente, o Supremo Tribunal Administrativo revogou a decisão proferida em primeira instância e 
ordenou a convolação da petição de oposição à execução fiscal em petição de impugnação judicial, 
com interpretação do pedido formulado como pedido de anulação da liquidação.

Está em causa acto tributário de liquidação de IRS do ano de 2002, no montante de €30.652,65.
Alega a impugnante, em síntese, o seguinte:
 - foi casada com B…….. entre 21/07/1990 e 04/06/2003, tendo entregue em conjunto com o seu 

marido a declaração de IRS de 2002;
 - nunca teve conhecimento do rendimento a que respeita a rectificação à declaração de IRS, por 

via de um acréscimo do lucro de uma sociedade, o qual não foi utilizado no proveito comum do casal, 
nem para fazer face a qualquer despesa da vida familiar;

 - apenas o ex -marido é responsável pelo pagamento da dívida de IRS, não estando em causa 
nenhuma dívida que responsabilize ambos os cônjuges, ao que acresce que o proveito comum do casal 
não se presume.

Com a petição juntou 2 documentos.
Notificada para o efeito, a Ex.ma Representante da Fazenda Pública apresentou contestação, 

alegando, em síntese, o seguinte:
 - a situação pessoal e familiar dos sujeitos passivos relevante para efeitos de tributação é aquela 

que se verificar no último dia do ano a que o imposto respeite, constituindo a impugnante e B……. um 
agregado familiar, sendo o imposto devido pelo conjunto dos rendimentos das pessoas que o constituem;

 - a impugnante podia ter entregue uma declaração sozinha, indicando como estado civil “separado 
de facto”, o que não aconteceu;

 - independentemente do regime de bens do casamento, ambos os cônjuges são solidariamente 
responsáveis pelo imposto incidente sobre os rendimentos do agregado;

 - ainda que fosse de exigir a verificação do proveito comum do casal, não se aferiria em função 
do benefício concretamente obtido, mas da possibilidade de proveito comum;

Conclui pela improcedência do pedido.
Juntou processo administrativo tributário, do que se deu conhecimento à impugnante.
Procedeu -se a inquirição de duas testemunhas arroladas pela impugnante, a qual decorreu com 

observância das formalidades legais.
Apenas a Fazenda Pública apresentou alegações por escrito, mantendo a posição anteriormente 

enunciada.
O Digno Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal emitiu o douto parecer de 

fls. 159/161, pronunciando -se no sentido da dívida ser da responsabilidade de ambos os cônjuges, 
devendo improceder a presente impugnação, mantendo -se o acto de liquidação.

II. Saneamento
(...)
III. Fundamentação
(…)
Do Direito
A questão a resolver nestes autos prende -se com saber se é exigível à impugnante a dívida pro-

veniente da liquidação de IRS do ano de 2002.
Neste ano, como resulta da matéria de facto supra fixada, a impugnante e B……. eram casados 

entre si.
E entregaram declaração conjunta dos rendimentos do referido ano de 2002.
O acto tributário de liquidação aqui impugnado teve origem em acção inspectiva da administração 

tributária, que incidiu sobre o contribuinte marido e por referência ao ano de 2002. Desta inspecção 
resultou o apuramento de rendimentos da categoria E  - capitais, no valor líquido de € 70.743,25, deri-
vados da participação de B……. no capital da referida firma “C…….”, passando o rendimento líquido 
a € 127.689,89.

Conforme decorre do artigo 1, n.º 1, do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares (CIRS), o imposto sobre o rendimento incide sobre o valor anual dos rendimentos dos 
contribuintes, mesmo quando provenientes de actos ilícitos, depois de efectuadas as correspondentes 
deduções e abatimentos.

Por outro lado não merece dúvida que, à data do facto tributário, a impugnante e o seu então 
cônjuge formavam então um agregado familiar, relevando para o efeito as disposições do artigo 13º, 
nºs 2, 3 e 7, do CIRS, que dispõem como segue:

“2  - Existindo agregado familiar, o imposto é devido pelo conjunto dos rendimentos das pessoas 
que o constituem, considerando -se como sujeitos passivos aquelas a quem incumbe a sua direcção.
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3 -O agregado familiar é constituído por
a) Os cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens e os seus dependentes (...)
7  - A situação pessoal e familiar dos sujeitos passivos relevante para efeitos de tributação é aquela 

que se verificar no último dia do ano a que o imposto respeite.”
Quanto à entrega de uma declaração conjunta, mais não fizeram a impugnante e o seu então 

marido que cumprir o disposto no artigo 59º, n.º 1, do CIRS, que o impunha (“[n]o caso do n.º 2 do 
artigo 13.º deve ser apresentada uma única declaração pelos dois cônjuges ou por um deles, se o outro 
for incapaz ou ausente”).

Por outro lado, sendo certo que consta dos factos assentes que em 2002 a impugnante e B……. 
já não viviam juntos, resolveram não fazer uso da faculdade conferida pelo n.º 2 do citado artigo, que 
lhes permitia apresentar uma declaração cada um, pelo que se sujeitaram à incidência do imposto sobre 
os rendimentos globais do agregado.

Dos normativos legais citados, bem como da apresentação conjunta da declaração de rendimentos, 
resulta inequivocamente que, à data, não podia ser dado um tratamento fiscal unitário à impugnante 
ou ao seu ex -marido, posto que, repete -se, constituíam um agregado familiar, sendo o imposto devido 
pelo conjunto dos rendimentos das pessoas que o constituem.

Por outro lado, uma vez que os pressupostos do facto tributário se verificavam relativamente 
aos dois, eram ambos solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto que incidisse sobre os 
rendimentos do respectivo agregado familiar, que abrange a totalidade da dívida tributária, os juros e 
demais encargos legais, cf. artigos 21.º, n.º 1, e 22º, n.º 1, da Lei Geral Tributária (LGT).

Em sua defesa, invoca a impugnante nunca ter tido conhecimento dos rendimentos a que respeita 
a liquidação de IRS, e que os mesmos não foram utilizados em proveito comum do casal, nem para 
fazer face a qualquer despesa da vida familiar.

Trata -se de afirmação corroborada por declaração em nome do seu ex -marido, que juntou aos autos 
com a petição inicial, sendo certo que decorre da factualidade assente que os rendimentos daquele não 
foram utilizados nas despesas da impugnante.

Convoca a impugnante, em sustento da sua tese, os artigos 1691.º e 1692.º do Código Civil (CCiv), 
que na parte ora relevante dispõem como segue:

“Artigo 1691º (Dívidas que responsabilizam ambos os cônjuges)
1. São da responsabilidade de ambos os cônjuges: (...)
c) As dívidas contraídas na constância do matrimónio pelo cônjuge administrador, em proveito 

comum do casal e nos limites dos seus poderes de administração;
d) As dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges no exercício do comércio, salvo se, se provar 

que não foram contraídas em proveito comum do casal, ou se vigorar entre os cônjuges o regime de 
separação de bens (..)

3. O proveito comum comum casal não se presume, excepto nos casos em que a lei o declarar.
Artigo 1692º (Dívidas da responsabilidade de um dos cônjuges)
São de exclusiva responsabilidade do cônjuge a que respeitam:
b) As dívidas provenientes de crimes e as indemnizações, restituições, custas judiciais ou multas 

devidas por factos imputáveis a cada um dos cônjuges, salvo se esses factos, implicando responsabili-
dade meramente civil, estiverem abrangidos pelo disposto nos n.º 1 ou 2 do artigo anterior.”

Sucede que, em relação às dívidas tributárias provenientes de IRS, entendeu o legislador criar um 
regime específico, que se afasta do da lei civil, como resulta do confronto com os normativos fiscais 
anteriormente citados. Com efeito, em face do referenciado regime de responsabilidade fiscal em sede 
de IRS, afigura -se necessariamente irrelevante a prova de qualquer factualidade susceptível de elidir a 
presunção de comunicabilidade da dívida, constante da citada alínea d), do artigo 1691º, n.º 1, do CCiv.

É que, estando em causa dívidas provenientes de IRS, a responsabilização da impugnante pelo 
seu pagamento assenta na circunstância de, no ano em questão, se manter casada com B…….. e com 
ele constituindo um agregado familiar, gerador de rendimentos tributáveis em sede daquele imposto, 
os quais foram declarados em conjunto à administração tributária.

Isso mesmo se salienta nos acórdãos do Tribunal Central Administrativo Norte de 13/11/2008 
e do Tribunal Central Administrativo Sul de 15/03/2011 (proc. n.º470/05.OBEBRG, disponível em 
http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf, e proc. n.º 04559/10, disponível em http://.www.dgsi.pt/tcan.nsf, res-
pectivamente), podendo ler -se neste último que os pressupostos do facto tributário devem ter -se por 
verificados em relação ao então casal, sem que se torne necessário estabelecer a titularidade de cada 
parcela do rendimento englobado para efeitos de tributação, do que deriva serem ambos solidariamente 
responsáveis pelo cumprimento da dívida tributária. E sendo solidariamente responsáveis face à relação 
jurídica tributária em causa, são ambos responsáveis pela totalidade da dívida, pois opera em sede de 
responsabilidade tributária, em caso de dívida de IRS efectuado em declaração conjunta pelos cônjuges, 
um regime de responsabilidade diversa da responsabilidade civil.

Termos em que se conclui pela improcedência da presente impugnação judicial, devendo manter-
-se na ordem jurídica o acto impugnado de liquidação de IRS.
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IV. Decisão
Por todo o exposto, julgo improcedente por não provada a presente impugnação judicial.”
DECIDINDO NESTE STA:
A questão que se suscita no presente recurso é a mesma que foi formulada pelo Mº juiz de 

1ª instância, consistente em saber se é exigível à impugnante a dívida proveniente da liquidação de IRS 
do ano de 2002 (no entendimento de que, no fundo, a mesma questiona a legalidade da liquidação da 
mesma como se decidiu no acórdão deste STA de 04/02/2009 constante de fls 75 a 79.

Diremos desde já que não assiste razão à recorrente, a qual repete neste recurso os argumentos 
expendidos junto da 1ª Instância. Subscrevemos a fundamentação da sentença recorrida que se mostra 
acertada como acertado se mostra o parecer do Mº Pº junto deste STA onde se destaca que o IRS incide 
sobre o conjunto dos rendimentos das pessoas que compõem o agregado familiar, considerando -se 
sujeitos passivos aqueles a quem incumbe a sua direcção (art. 13º n.º 2 CIRS), sendo este agregado 
constituído pelos cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens e os seus dependentes (art.13º 
n.º 3 CIRS)

Competindo a direcção da família a ambos os cônjuges (art. 167 1º n.º 2 CCivil) e existindo 
agregado familiar deve ser apresentada um única declaração pelos dois cônjuges ou por um deles, se o 
outro for incapaz ou ausente (art. 59º n.º 1 CIRS). E, no caso de ocorrer separação de facto, cada um dos 
cônjuges pode apresentar uma declaração autónoma dos seus próprios rendimentos e dos rendimentos 
dos dependentes a seu cargo (art. 59º n.º 2 CIRS)

Nos termos do artº 21º n.º 1 da LGT salvo disposição legal em contrário, quando os pressupostos 
do facto tributário se verificarem em relação a mais de uma pessoa, todas são solidariamente respon-
sáveis pelo cumprimento da dívida tributária.

Ora, no caso concreto mantinha -se a constância do matrimónio da impugnante com B……. no ano 
2002, tendo o casamento sido dissolvido por divórcio declarado por decisão proferida em 4.06.2003 
(probatório al.B)

Nestas circunstâncias é exacto que o regime fiscal específico, supra destacado, exclui a aplicação 
do regime da lei civil e torna irrelevante a elisão da presunção de comunicabilidade da dívida tributá-
ria, resultante da declaração subscrita pelo outro cônjuge (probatório alínea J); art. 1691º nºs 1 al.d) e 
3 CCivil), não se verificando a violação de qualquer dos preceitos enunciados na conclusão 1ª deste 
recurso incluindo o ali apontado normativo constitucional.

Assim sendo, o recurso não merece provimento sendo de confirmar a sentença recorrida.
4 - DECISÃO:
Pelo exposto acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar a 

decisão recorrida.
Custas a cargo da ora recorrente.

Lisboa, 13 de Novembro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Acto tributário. Anulação parcial. Métodos indirectos.

Sumário:

 I — O acto tributário de liquidação é por natureza um acto divisível e, consequente-
mente, é susceptível de anulação parcial, no respectivo processo de impugnação.

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

Processo n.º 285/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: A… e outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Fazenda Publica, veio recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Adminis-

trativo e Fiscal de Viseu que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por A…………………. 
e B…………………., melhor identificados nos autos, contra as liquidações adicionais de IRS, referentes 
aos anos de 1996, 1997, 1998 e 1999.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«a) Incide o presente recurso sobre a douta sentença que julgou procedente a impugnação apre-

sentada nos autos, por via do erro na quantificação da matéria colectável, com a consequente anulação 
das liquidações impugnadas;

b) Com a ressalva do devido respeito não pode a Fazenda Pública conformar -se com o assim 
doutamente decidido, porquanto considera que a douta sentença recorrida incorreu em erro de julga-
mento na subsunção do direito à factualidade considerada provada e não provada;

c) Com efeito, entende a Fazenda Pública que foi violado o disposto no art.º 148º do CPA, re-
ferente á rectificação de atos administrativos, a douta sentença incorreu em erro de julgamento por 
violação do princípio do aproveitamento dos atos administrativos e o ato tributário, enquanto ato 
divisível, tanto por natureza como por definição legal, é susceptível de anulação parcial — o que não 
foi considerado na douta decisão recorrida;

d) Como resulta da sentença recorrida nos factos dados como provados e como não provados, 
na convicção formulada pelo Tribunal na análise dos vícios apontados e na ponderação da prova, 
entendeu o Mmo Juiz “a quo” que a AT não tinha outra alternativa senão decidir como decidiu nas 
correções efectuadas que estiveram na génese das liquidações impugnadas;

e) Da douta sentença resulta, portanto, que está devidamente fundamentado quer a decisão de 
recurso a métodos indirectos quer o critério de quantificação utilizado, tendo a Administração Fiscal 
cumprido com o disposto no n.º 3, primeira parte, do art.º 74º da LGT;

f) Assim sendo, incumbia ao sujeito passivo o ónus da prova do excesso na quantificação — nos 
termos do n.º 3, segunda parte, do art.º 74º da LGT — o que não logrou demonstrar, como resulta, à 
evidência, da articulação entre os factos provados e não provados;

g) Todavia, o Mmo Juiz considerou verificado o erro na quantificação, não porque o sujeito pas-
sivo o demonstrou, mas porque no procedimento inspectivo ocorreu um erro de cálculo na aplicação 
da margem do sector — “lapso da escrita na contabilização dos serviços omissos, partindo do quan-
titativo apurado em 1996 e multiplicando -o pela margem do sector, o que se verificou, é que em vez 
de se multiplicar por 2,4265, se multiplicou por 3,4265 e o valor obtido, em vez de ser 1 392 988$00 
a que correspondia uma percentagem de omissão de 17%, entendeu -se ao valor de 1 967 061$00, ou 
seja 24% e este lapso foi replicado nos anos seguintes”;

h) Assim, considerando que o vício aferido pelo Mmo Juiz se reconduz a um erro de cálculo na 
aplicação da margem da actividade de 242,65% (reputada pelo Mmo Juiz como legalmente fundada 
pois a Administração Tributária usou de um esforço de aderência à realidade, colhendo elementos e 
explicando o porquê do seu actuar), deveria, ao invés de anular as liquidações na sua totalidade por 
erro na quantificação, atendendo à rectificação de atos administrativos, ao princípio do aproveitamento 
do ato administrativo e à sua divisibilidade proferir decisão no sentido de determinar a anulação das 
liquidações na parte em que se mostram afectadas por esse erro de cálculo (aplicar -se 2,4265 em vez 
de 3,4265 na contabilização dos serviços omissos, do que resulta uma percentagem de omissão de 17% 
ao invés da percentagem de 24% resultante do erro de cálculo);

i) Não se pretende que seja o Tribunal a praticar o ato tributário — a administração fiscal no 
respectivo relatório de inspeção demonstrou os pressupostos para o efeito, sendo claro e esclarecedor 
o motivo do recurso aos métodos indirectos e bem assim o critério eleito para a avaliação indireta e 
a forma como se determinaram os valores corrigidos — de referir que, como resulta da concatenação 
entre os factos provados e não provados, a douta sentença recorrida confirmou a validade do ato, no 
que toca à relação material subjacente;

j) Com efeito, após a sentença recorrida ter confirmado a validade do ato, no que toca à relação 
material subjacente, ficou definitivamente assente que o impugnante deveria, nos termos da lei, ser 
tributado por métodos indiretos, sendo fundamentado e acertado o critério de quantificação utilizado 
pela Administração Fiscal;

k) Assim sendo, não há dúvida que as liquidações adicionais correspondem à solução imposta pela 
lei para a situação concreta, pelo que a sua anulação na totalidade criou uma situação antijurídica 
— o impugnante não demonstrou a inadmissibilidade do recurso aos métodos indiretos de tributação 
nem tão pouco a desadequação do critério de quantificação utilizado pela Administração Fiscal;

l) Para evitar tal situação de antijuridicidade, impõe -se aproveitar o ato, e corrigir o erro de cálculo 
efetuado no procedimento inspectivo, assim determinando a anulação das liquidações na parte em que 
se mostram afectadas por esse “lapso de escrita na contabilização dos serviços omissos” — (aplicar-
-se 2,4265 em vez de 3,4265 na contabilização dos serviços omissos, do que resulta uma percentagem 
de omissão de 17% ao invés da percentagem de 24% resultante do erro de cálculo) — anulando as 
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liquidações na parte em que exceda o resultado da percentagem de omissão de 17% e mantendo -as 
na parte restante;

m) Em suma, a Administração Fiscal praticou e fundamentou o ato tributário impugnado, o erro 
de cálculo é identificável e quantificável para o efeito de anulação parcial das liquidações impugna-
das e a respectiva anulação total cria uma situação antijurídica, considerando que a douta sentença 
recorrida confirmou a legalidade da actuação da administração fiscal e a validade do ato tributário, 
no que toca à relação material subjacente;

n) Por outro lado, atendendo à divisibilidade do ato tributário, se o Tribunal reconhecer que o 
ato tributário está inquinado de ilegalidade que só em parte o invalida, deve anulá -lo apenas nessa 
parte, deixando -o subsistir no segmento em que nenhuma ilegalidade o fira;

o) Significa isto, apenas, que relativamente às liquidações adicionais impugnadas haverá que 
excluir do valor da “omissão de prestação de serviços” o valor apurado com recurso ao multiplicador 
de 3,4265 — da qual resultou a percentagem de omissão de 24%, pois que deveria ter sido aplicado o 
multiplicador de 2,4265 — da qual resulta a percentagem de omissão de 17%, mantendo tudo o demais, 
em relação ao qual se julgou justificado o recurso a métodos indiretos e ao critério de quantificação 
utilizado, que, como resulta da douta sentença recorrida, de nenhuma ilegalidade sofre;

p) A douta sentença recorrida, ao não ter decidido neste sentido, incorreu em erro de julgamento 
por violação do art.º 148º do CPA, do princípio do aproveitamento dos atos administrativos e da di-
visibilidade do ato administrativo;»

2 – Os recorridos apresentaram as suas contra alegações defendendo a manutenção da douta 
sentença, nos seguintes termos:

«I. Nenhum reparo merece a douta Sentença do Tribunal a quo que determinou a anulação total 
das liquidações objeto de impugnação judicial.

II. A AT infundadamente, sem apresentar qualquer justificação, escolheu aplicar a “margem de 
lucro de 342,65%”.

III. Foi com base nessa margem que procedeu à liquidação adicional do IRS referente aos exer-
cícios de 1996 a 1999.

IV. A opção da AT em utilizar a referida margem de lucro incorreta não pode ser desvalorizada e 
classificada como um mero erro ou lapso de escrita.

V. Na escolha da referida margem não existiu qualquer desconformidade entre o pensamento, ou 
o que a AT pretendia e queria, com o que foi escrito no relatório.

VI. O que aconteceu foi que a AT escolheu mal, escolheu sem ter em conta os indicadores objetivos 
da atividade e os factos apurados.

VII. Em parte alguma a douta Sentença considerou ou classificou o referido erro como um mero 
erro ou lapso de escrita.

Na verdade,
VIII. Trata -se de um erro essencial, de um erro que incidiu sobre a margem ou o factor de cálculo 

da matéria tributável.
IX. Trata -se de um erro na quantificação da matéria coletável.
X. Que consubstancia vício de violação de lei por erro sobre os pressupostos de factos que deter-

mina a anulação das liquidações.
Sem prescindir,
XI. No âmbito do direito tributário a retificação ou aproveitamento do ato tributário pelo Tribunal 

é de todo inadmissível, não se aplicando o princípio do aproveitamento do ato administrativo.
XII. Isto porque, não existe qualquer disposição legal que o preveja e, caso fosse aplicável, violaria 

o direito de impugnação contenciosa de atos lesivos constitucionalmente consagrado no art. 268º, n.º 4 
da CRP; a garantia constitucional de acesso aos tribunais consagrada no art. 20º da CRP e o principio 
da separação de poderes previsto no art. 111º da CRP;

XIII. Não compete ao Juiz Tributário substituir -se à AT e corrigir os atos tributários praticados 
por esta.

XIV. No contencioso tributário o princípio é o do Tribunal anular ou declarar nulos ou inexistentes 
atos que lesem direitos ou interesses dos destinatários (art. 124º do CPPT).

XV. A prática de novo ato tributário, desprovido de erro, caberá apenas à AT e não ao Tribunal.
XVI. Pelo que, na situação sub judice, o Mmo. Juiz do TAF de Viseu não podia substituir -se à Ai 

e optar pela margem de lucro adequada ao setor, apurar a matéria coletável e proceder à correspondente 
liquidação.

Assim,
XVII. O Mmo. Juiz do Tribunal a quo, por via da verificação de erro na quantificação da matéria 

coletável, que é vício de violação de lei, anulou as liquidações ora impugnadas.
XVIII. O Tribunal a quo não podia anular parcialmente as liquidações impugnadas uma vez que 

a ilegalidade afetava o ato tributário no seu todo e não apenas em parte.
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XIX. É entendimento já manifestado por este Venerando Supremo Tribunal que, nos casos em 
que o Tribunal verificar que a AT, no âmbito de recurso a métodos indiretos, utilize uma margem de 
lucro do setor excessiva ou insuficientemente demonstrada o Tribunal tem que anular totalmente as 
liquidações.

Ainda sem prescindir,
XX. A retificação de atos administrativos prevista no art. 148º do CPA visa a retificação de atos 

administrativos na fase do procedimento administrativo e não no âmbito do contencioso tributário ou 
da impugnação dos atos.

XXI. Na fase de impugnação judicial (contencioso tributário) AT só pode “corrigir” “retificar” e 
“revogar” os atos tributários objeto de impugnação judicial, no prazo de 30 dias previsto para a orga-
nização do processo administrativo na sequência da citação para contestar, sob pena da revogação do 
ato impugnado ser considerada ilegal (art. 111º nº1 e 112º do CPPT).»

3  - O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu o parecer com a seguinte fundamentação:
«Recorrente: Fazenda Pública
Objecto do recurso: sentença declaratória da procedência da impugnação judicial deduzida contra 

liquidações adicionais de IRS (anos 1996/1999) no montante global de esc. 1 229 660$00
FUNDAMENTAÇÃO
Questão decidenda: legalidade da anulação parcial de liquidação de IRS com fundamento em erro 

na quantificação da matéria colectável
1. A possibilidade de anulação parcial do acto tributário tem sido afirmada, sem divergência, 

pela doutrina e pela jurisprudência, com fundamento na divisibilidade daquele e na natureza de plena 
jurisdição da sentença de anulação parcial do acto (acórdãos STA -SCT 5.12.2012 processo n.º 477/12; 
10.10.2012 processo n.º 533/12;12.01.2012 processo n.º 965/10; 12.01.2012 processo n.º 583/10; 
26.03.2003 processo n.º 1973/02; Saldanha Sanches Fiscalidade, 7/8 Julho/Outubro 2001,pp.63 e sgs., 
Casalta Nabais Direito Fiscal 2ª edição p.397)

O critério subjacente à anulação total ou parcial do acto exige a apreciação dos efeitos da ilegali-
dade praticada, no sentido de determinar se inquina total ou parcialmente o acto impugnado.

O tribunal não pode invadir o núcleo essencial da função administrativa -tributária substituindo -se 
à administração tributária na escolha dos critérios e na fixação da consequente matéria colectável

2. Aplicação das considerações ao caso concreto:
a) a atribuição pelo tribunal a lapso de escrita do projecto de relatório à aplicação pela administração 

tributária da margem de lucro de 342.65% (em lugar de 242,65%) para a quantificação das prestações 
de serviços omitidas em cada um dos exercícios não é confirmada pela circunstância de esse valor ter 
sido assumido no relatório final e confirmado pela Comissão de Revisão (probatório als. D)/G);

b) o erro reconhecido pela própria recorrente na aplicação daquela margem de lucro inquina 
decisivamente a quantificação da matéria colectável;

e) a redução da matéria colectável exige a prática de novo acto tributário, sendo impraticável a 
reforma do acto tributário impugnado, porque o tribunal não pode substituir -se à administração tributária 
na aplicação de outra margem de lucro e na fixação consequencial de outra matéria colectável

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.»
4 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
5 - Em sede factual apurou -se em primeira instância a seguinte matéria de facto:
A) Em cumprimento da Ordem de Serviço n.º 25 117 de 07/07/2000, procedeu -se à acção de 

inspecção de C………………. com vista ao controlo do IVA e do IRS nos anos de 1996 a 1999, sendo 
que aquela foi motivada “pelo facto de se ter verificado a existência de fornecimentos de materiais, 
através dos respectivos documentos de transporte, sem que aos mesmos correspondessem as competentes 
facturas indiciando, assim, no cliente, que no caso presente se identifica com o contribuinte em causa, 
omissões de compras.”, de fls. 2 e 3 do Relatório de inspeção constante de fls. 16 e 17 do Processo 
Administrativo, nesta parte não questionado pelos Impugnantes aqui dado por reproduzido, o mesmo 
se dizendo dos demais elementos infra referidos;

B) O Inspeccionado encontrava -se cadastrado em IRS, com início em 01/01/1995, pela actividade 
de “Construção e reparação de ruas pavimentações e calcetamento (cubos e paralelos de granito. etc.), 
CAE 45 230. idem Interior. pagina 3;

C) No relatório, nos “MOTIVOS E EXPOSIÇÃO DOS FACTOS QUE IMPLICAM O RECURSO 
A MÉTODOS INDIRECTOS” relatou -se:

“…
O Sujeito Passivo, em cada um dos anos em análise, não contabiliza quaisquer custos com mão 

de obra, quer do pessoal, quer de remuneração do empresário;
Por sistema não procede a qualquer tipo de inventariação em 31/12 de cada um dos exercícios... 

verificamos por exemplo, quanto a este aspecto, que foram feitas aquisições de matérias primas, nos 
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exercícios, posteriores a facturação de prestação de serviços (v.g. ano de 1999, em que o Sujeito Passivo, 
pela venda a dinheiro n.º 98, de 26/10/99, adquiriu a quantidade de 42 600 cubos. de 2º qualidade, no 
valor de 462 000300, quando a última factura de prestação de serviços, no ano, ocorreu em 21/10/99. 
cfr. factura n.º 19/B, na importância de 186 000300, emitida pela Junta de Freguesia de Nelas);

…compras de matérias primas... no ano de 1996 pois que o montante de fornecimentos constantes 
da relação junta ao processo do Sujeito Passivo, resultante da compilação de guias de transporte na 
empresa fornecedora, D……………….., Ldª …………….., ascende a 674 073$00, quando, na escrita 
do Sujeito Passivo, na globalidade dos anos apenas consta uma factura daquele fornecedor Fact. n.º 245, 
14/2/96), no montante de 100 000$00. No ano de 1997, o valor de compras por contabilizar fornecido 
pela mesma empresa, foi de 21 000$00 a facturação a clientes, grande parte dela, não especifica nem 
quantifica devidamente quer o material que a mão de obra, o que impossibilita qualquer tipo de quan-
tificação e amostragem

Não nos surpreende assim, que o peso dos materiais aplicado, face à prestação de serviços divirja 
incoerentemente de ano para ano, variando de 1,60% a 34. 15%.

A insuficiência de clareza e as irregularidades detectadas, na organização escritural, não permitem 
a quantificação directa e exacta da matéria tributável o que justifica a aplicação de métodos indirectos 
de acordo com o estabelecido na alínea c) do artigo 88º da LGT.”. vide fls. 4 e 5 do já aludido relatório;

D) No que respeita aos “CRITÉRIOS E CÁLCULOS DOS VALORES CORRIGIDOS COM 
RECURSO A MÉTODOS INDIRECTOS” consignou -se:

“... não existe qualquer relação coerente entre a prestação de serviços e os custos imprescindíveis 
ao exercício da actividade, em particular ao nível das matérias primas;

Assim, no ano de 1996, não podemos de deixar de proceder à rectificação das compras, dada a 
omissão verificada, de 574 073$00 e, por consequências corrigir as respectivas prestações de serviços 
na base da margem do sector, de 242,65%:

Posteriormente, determinado o índice de omissão de prestação de serviços de 1996, após corrigida 
a prestação de serviços, o qual se situa em 24%  - (10 130 278$00 — 8 163 21 7$00/8 163 217$00, 
procedemos à correcção das prestações de serviços para os restantes anos, aplicando aquele factor 
percentual às prestações de serviços declaradas, apurando de seguida o respectivo IV4 em falta e, por 
sua vez, os respectivos ajustamentos a nível de resultados.

6. Cálculos
6.1 Exercício de 1996  -
6.1.1. IRS
Prestação de serviços omitida: 574 0735: 00 × 3.4265 - 1 967 0613:00
Prestação de serviços declarada: 8 163 21 7$00
Total da prestação de serviços corrigido 10 130 278300
Correcção; 1 967 061800 -574 073800 = 1392988$00
6.1.2. IVA
A omissão de prestação de serviços abrange apenas a taxa de 17%, excluindo -se, portanto, os 

serviços prestados efectuados por organismos oficiais;
Assim:
 - “cfr. fls. 6 a 9 do relatório
E) O Impugnante notificado do projecto de relatório em 22/08/2000 exerceu o direito de audição 

e, após apreciação do mesmo, lavrou -se o relatório definitivo que foi superiormente ratificado em 
19 -09 -2000, vide fls.9 a 12 do PA;

F) O Impugnante, tendo sido notificado das correcções realizadas no Relatório de Inspecção 
através do ofício n.º 3124 de 28 -02 -2001, no dia 27 -03 -2001 veio reclamar nos termos do artigo 91º 
da LGT para Comissão de Revisão, cfr. fls. 7 a 8 do PA;

G) Na referida Comissão foi proferida decisão em 18 -04 -2001 que decidiu manter os valores fi-
xados na Inspecção e, por isso foram emitidas as liquidações nestes autos impugnadas, com data limite 
de pagamento em 11 -07 -2001, vide fls. 5.24 a 26 e 30 a 37 do PA;

H) Em 09 -10 -2001 deduziu impugnação judicial nº4864/04 (9857/01/300516.0; 516/2001) rela-
tivamente às liquidações de IVA e IRS dos anos de 1996 a 1999, na qual foi proferido despacho, em 18 
de Abril de 2002 e comunicado ao Impugnante através de carta expedida em 28 -05 -2001, a notificar o 
Impugnante para optar por IRS ou IVA sob pena de ser a impugnação indeferida; cfr. processo conexo 
aludido e requerimento de fls. 1 deste processo;

I) No referido processo optou pelo IVA e, em 6 -6 -2002 apresentou a petição inicial que deu origem 
aos presentes autos. idem anterior e fls. 1 e segs. deste processo.

6. Do objecto do recurso.
A questão objecto do recurso consiste em saber se incorre em erro de julgamento a sentença do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu que, tendo apurado a existência de erro na quantificação da 
matéria colectável por métodos indirectos que afectou a liquidação de IRS referente ao exercício de 
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1996 e foi replicada nos exercícios seguintes (1997 a 1998), determinou a anulação total das liquidações 
e não a sua anulação parcial.

Contra o assim decidido vem a Fazenda Pública recorrer, argumentando em síntese que o acto 
tributário em causa é susceptível de anulação parcial e que a sentença recorrida ao proceder à anulação 
total das liquidações incorreu em erro de julgamento por violação do princípio do aproveitamento dos 
actos administrativos  - artº 148º do Código de Procedimento Administrativo.

Entendemos, no entanto, que carece de razão legal.
Vejamos.
A questão nestes termos suscitada é, até nos pressupostos de facto, em tudo idêntica à questão foi 

apreciada e decidida neste Supremo Tribunal Administrativo em data recente por acórdão de 30.10.2013, 
proferido no recurso 952/13 -30 (1), em que o presente relator interveio como adjunto.

Como ficou dito no referido aresto, «quanto à violação do artº 148º do CPA, verifica -se que o 
n.º 1 deste artigo dispõe que, os erros de cálculo e os erros materiais, quando manifestos, podem ser 
rectificados, pelos órgãos competentes para a revogação do acto. Importa considerar também, o artº 142º 
n.º 1 do mesmo código o qual estipula que, salvo disposição em contrário, são competentes para a 
revogação dos actos além dos seus autores, os respectivos superiores hierárquicos.

Da conjugação dos preceitos resulta que a rectificação dos erros previstos no mencionado artigo 148º 
é praticada no exercício de funções administrativas e não no exercício de funções jurisdicionais.

Não tem portanto aplicação ao caso dos autos e falece razão, nesta parte, a recorrente.
Quanto à violação do princípio do aproveitamento dos actos administrativos ou tributários: sobre 

este princípio é elucidativo o acórdão do STA de 12 de Abril de 2012, proferido no rec. n.º 896/11, 
no qual se refere: (…) O princípio do aproveitamento do acto administrativo não tem expressão legal 
própria no nosso Direito, mas tem sido acolhido pela doutrina e pela jurisprudência, por razões de 
economia jurídica (…). E mais à frente, (…) Trata -se, pois, de reconhecer ao tribunal o poder de não 
anular um acto inválido quando for seguro que a decisão administrativa não podia ser outra, uma vez 
que em execução do efeito repristinatório da sentença não existe “alternativa juridicamente válida” 
que não seja a de renovar o acto inválido, embora sem o vício que determinou a anulação.

Embora tenhamos presente este princípio, ele encontra -se deslocado em relação ao concreto caso 
dos autos. Tal fundamentação não é aqui inteiramente aplicável.»

Com efeito a questão de saber se as liquidações anuladas podem ou não ser aproveitadas reconduz-
-se, no caso, à questão da cindibilidade dos actos tributários de liquidação e da possibilidade da sua 
anulação parcial

Este Supremo Tribunal Administrativo tem entendido, em geral, que os actos administrativos que 
impõem a obrigação de pagamento de uma quantia, designadamente os actos de liquidação de tributos, 
são naturalmente divisíveis, sendo -o também juridicamente, por a lei prever a possibilidade de anu-
lação parcial dos mesmos (art. 100º da LGT e, anteriormente, o art. 145º do CPT)  - cf. entre outros, 
os acórdãos proferidos em 9/07/1997, no processo n.º 5874; em 22/09/1999, no processo n.º 24101; 
em 16/05/2001, no processo n.º 25532; em 26/03/2003, no processo n.º 1973/02; em 27/09/2005, no 
processo n.º 287/05; em 12/01/2011, no processo n.º 583/10 e especial o recente Acórdão do Pleno da 
Secção de Contencioso Tributário 10/04/2013, proferido no processo 298/12.

Como se disse neste último aresto do Pleno da Secção de Contencioso Tributário «se o juiz re-
conhecer que o acto tributário está inquinado de ilegalidade que só em parte o invalida, deve anulá -lo 
apenas nessa parte, deixando -o subsistir no segmento em que nenhuma ilegalidade o fira».

Sendo que o critério jurisprudencial para determinar se o acto deve ser total ou parcialmente 
anulado passa por determinar se a ilegalidade afecta o acto tributário no seu todo, caso em que o acto 
deve ser integralmente anulado ou apenas em parte, caso em que se justifica a anulação parcial.

Assim, quando um acto de liquidação se baseia em determinada matéria colectável e se vem a 
apurar que parte dela foi calculada ilegalmente, por não dever ser considerada, não há qualquer obstá-
culo a que o acto de liquidação seja anulado relativamente à parte que corresponda à matéria colectável 
cuja consideração era ilegal, mantendo -se a liquidação na parte que corresponde a matéria colectável 
que não é afectada por qualquer ilegalidade (2).

Não é essa porém a situação em análise nos presentes autos.
Com efeito, e como ficou sublinhado no já citado Acórdão 952/13 -30, no caso vertente «não se trata 

apenas de um mero lapso de escrita ou irregularidade aritmética nas contas, facilmente determinável e 
quantificável meramente gerador de uma desconformidade legal insusceptível de invalidar a totalidade 
do acto (situação em que a verificar -se a anulação total do acto poderia ser desproporcionada).

Ao invés, sucede que a Fazenda Pública nunca antes do recurso invocou que a quantificação da 
matéria colectável padecia de lapso de escrita no que toca à margem de lucro aplicada (de 3,4265%) 
por se ter enganado e querido, antes, escrever 2,4265%.

Pelo contrário, sempre defendeu a inteira legalidade e justeza da quantificação efectuada e pugnou, 
na sua contestação pela improcedência da impugnação.
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Aliás, se tivesse havido efectivamente um erro de escrita, com certeza que  logo na Comissão de 
Revisão o teriam corrigido, mas verifica -se que a dita Comissão manteve a quantificação efectuada.

O que acontece é que na sentença recorrida face à dificuldade em compreender a quantificação 
efectuada, por não se saber de onde provém a margem de lucro aplicada (…..) se deixou escrito (…) 
o seguinte:

Estando em apreciação os concretos cálculos realizados e que originaram as liquidações impug-
nadas, analisando -os e voltando -os a analisar não vemos como ultrapassar o que resulta da Ponto 6 
do Relatório: Quiçá por lapso de escrita na contabilização dos serviços omissos, partindo do quan-
titativo apurado em 1996 e multiplicando -o pela margem do sector, o que se verificou, é que em vez 
de se multiplicar por 2,1265, se multiplicou por 3.4265 e o valor obtido, em vez de ser 1 392 988$00 
a que correspondia uma percentagem de omissão de 17%, entendeu -se ao valor de 1 967 061$00, ou 
seja 24% e este lapso foi replicado nos anos seguintes.».

 É uma mera hipótese para se tentar perceber um valor que não se sabe como foi apurado pela 
Administração Tributária que sempre insistiu que a quantificação estava correcta.

Mas, sendo uma mera hipótese, não pode este STA dar como certo e assente que esse valor pro-
vém de erro de escrita e com base nisso proceder à anulação parcial do acto de liquidação como pede 
a recorrente (…….)»

Acresce dizer, como muito bem nota o Exmº Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal 
Administrativo, que o erro reconhecido pela própria recorrente na aplicação daquela margem de lucro 
inquina decisivamente a quantificação da matéria colectável.

Com efeito a redução da matéria colectável exige a prática de novo acto tributário, sendo impra-
ticável a reforma do acto tributário impugnado, porque o tribunal não pode substituir -se à adminis-
tração tributária na aplicação de outra margem de lucro e na fixação consequencial de outra matéria 
colectável.

É que, num caso como o presente, o Tribunal não fica a saber e, consequentemente, não pode 
definir (mesmo admitindo que tanto lhe é permitido) qual a margem de lucro correcta. Nada mais faz 
senão dizer que está insuficientemente demonstrada a margem utilizada pela Administração.

Tanto basta para que se conclua que a ilegalidade afecta o acto de liquidação no seu todo, que, 
assim, não é natural e juridicamente divisível.

Improcedem, pois, todos os fundamentos do recurso, pelo que a sentença recorrida deve ser 
confirmada.

7  - DECISÃO
Termos em que acordam os Juízes deste Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento 

ao recurso e em confirmar a decisão recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 13 de Novembro 2013. — Pedro Delgado (relator) — Isabel Marques da Silva — Valente 
Torrão.

Segue acórdão de 8 de Janeiro de 2014

Assunto:

Fazenda Pública. Custas. Isenção. Reforma de acórdão.

Sumário:

No regime de custas anterior à vigência do Decreto -Lei n.º 324/2003, de 27 de De-
zembro, a Fazenda Pública estava isenta de custas nos processos de natureza 
tributária.

Nos termos do Acórdão de fls. 160 a 174, proferido por esta secção em 13 de Novembro de 2013, 
foi negado provimento ao recurso da Fazenda Pública, tendo a mesma sido condenada em custas.

Sucede porém que os presentes autos de impugnação judicial deram entrada em 16.06.2002, ou 
seja na vigência do CCJ aprovado pelo decreto -lei 224 -A/96 de 26.11, na redacção anterior às alterações 
introduzidas pelo decreto -lei 324/03, de 27.12, as quais só se aplicam aos processos instaurados após 
a sua entrada em vigor.

Em face do exposto constata -se um erro de julgamento na condenação em custas, erro que se 
verifica, por não se ter atentado na data da apresentação da petição inicial em 1ª instância.

Com efeito, o presente processo de impugnação judicial foi instaurado em 16 de Junho de 2002, 
conforme se constata da petição inicial (fls. 1 dos autos).
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Ora, visto o disposto no art. 3º do Regulamento das Custas dos Processos Tributários (DL 29/98, 
de 11 de Fevereiro), regime de custas anterior à vigência do Dec.Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, 
a Fazenda Pública estava isenta de custas nos processos de natureza tributária.

Sendo que a responsabilidade por custas de entidades públicas, criada pelo decreto -lei n.º 324/2003, 
de 27 de Dezembro, apenas existe nos processos instaurados após a sua entrada em vigor, como resulta 
do seu artº 14º, n.º 1.

Essa entrada em vigor ocorreu em 1 de Janeiro de 2004 de acordo com o n.º 1 do artº 16º daquele 
diploma legal.

Nestes termos, considerando a data da instauração da presente impugnação judicial e os referidos 
diplomas legais, forçoso é concluir que a Fazenda Pública está isenta de custas pelo que há que reformar, 
nesta parte, o acórdão de fls. 160/174.

Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 
Supremo Tribunal Administrativo em proceder à reforma do acórdão proferido nos presentes autos no 
segmento em que condenou a Fazenda Pública em custas, passando a nele constar “Sem custas, por 
Fazenda Pública delas se encontrar isenta nos processos tributários instaurados até 1/01/2004”.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Janeiro de 2014. — Pedro Delgado (relator) — Isabel Marques da Silva — Valente 
Torrão.

(1) Sendo que ali estavam em causa as liquidações de IVA dos anos de 1996 a 1999 e aqui estão em causa as liquidações 
de IRS, referentes aos mesmos exercícios.

(2) Cf., também neste sentido Código de Procedimento e Processo Tributário anotado, de Jorge Lopes de Sousa, 
6.ª edição, vol. II, p. 342. 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Nulidade. Anulabilidade. Liquidação. Omissão de pronúncia.

Sumário:

 I — No Direito Administrativo lato sensu, incluindo o Direito fiscal, em regra os actos 
administrativos contrários à lei são sancionados com a anulação e não com a 
declaração de nulidade.

 II — A nulidade é pois excepcional, e está prevista no artº 133º do CPA, onde se estipula 
que são nulos os actos para os quais a lei comine expressamente essa forma de 
invalidade, (o que não é o caso), ou a que falte qualquer dos elementos essen-
ciais.

 III — Verificando -se no caso sub judice que a recorrente invoca a falta de audiência 
prévia à liquidação do tributo mas não invoca a falta de nenhum dos elementos 
essenciais do acto de liquidação de IRC falece a argumentação de que este se en-
contra ferido de nulidade, mostrando -se extemporânea a dedução de impugnação 
judicial.

Processo n.º 350/13 -30.
Recorrente. A…………., L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 - RELATÓRIO
A………………, Lda. (Recorrente), NIPC ………., com sede na Rua da …………….., n.º ……….., 

Fração “……….”, ………. Fafe, interpôs recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Braga, que, por considerar extemporânea, rejeitou a impugnação judicial por si apresentada.
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O recurso foi interposto para o TCA Norte que se declarou incompetente em razão da hierarquia 
entendendo ser competente este Supremo Tribunal, para onde os autos foram enviados.

A recorrente terminou as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
a) Vem o presente recurso interposto da decisão proferida pelo Tribunal “a quo”, que rejeitou a 

impugnação apresentada pela recorrente.
b) A recorrente não concorda nem se conforma com a decisão proferida, entendendo que esta é 

injusta e padece de diversos vícios, designadamente da falta de pronúncia sobre questões oportuna-
mente suscitadas nos autos e que era obrigação do Meritíssimo Juiz “a quo” conhecer, como a pronúncia 
quanto ao tributo de IVA, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 47º n.º 5 do CPTA, aplicável 
por força do disposto nos artigos 2º n.º 1 c) do CPPT e 4º e 5º do CPTA, e ainda, a nulidade dos actos 
administrativos, por violação do direito de audição e a falta de fundamentação.

c) Assim, tendo a recorrente impugnado dois tributos, designadamente IVA e IRC, havendo despa-
cho nos autos a solicitar opção por um dos tributos por impossibilidade de cumulação, verificada essa 
opção, impunha -se que fosse expressamente tomada decisão quanto ao ali preterido, para que a parte 
pudesse usar da faculdade conferida no artigo 47º do CPTA, aliás, como em tempo o Meritíssimo Juiz 
“a quo” a fls. 119 dos autos referiu ir tomar tal decisão na sentença final.

d) Com efeito, da sentença nada resulta nesse sentido, apesar de expressamente o Meritíssimo 
Juiz ter referido e remetido para a sentença tal pronúncia.

e) Pelo que, verifica -se nesta conformidade uma omissão de pronúncia, prejudicial para a re-
corrente, que assim se encontra impossibilitada de exercer o direito de impugnação daquele tributo, 
aproveitando o prazo do artigo 47º do CPTA.

f) Além da omissão de pronúncia, resulta ainda que, não se verificou qualquer caducidade do 
direito da impugnante ora recorrente na impugnação judicial apresentada, face aos motivos invocados 
nos autos, que configuram a nulidade dos actos praticados, e por isso, invocável ou recorrível a todo 
o tempo.

g) Porquanto como resulta dos autos, a recorrente intentou a presente impugnação judicial dos 
actos tributários  - liquidação realizada pela Direcção Geral dos Impostos, de IRC e juros compensatórios 
e moratórios, para pagamento, dos anos de 2003, 2004 e 2005;

h) Da liquidação de IVA e respectivos Juros compensatórios, para pagamento, relativamente aos 
anos de 2003 e 2004.

i) Bem como das coimas e custas processuais impostas pela Administração Fiscal.
j) Os actos enunciados e praticados pela Administração Fiscal são ilegais, porque além do mais 

violavam princípios fundamentais do contribuinte, designadamente do facto de decorrer da Constitui-
ção da República Portuguesa e da Lei Geral Tributária, que a prática dos actos pela administração e 
designadamente os tributários, que naturalmente afectem o sujeito passivo, resultar a necessidade da sua 
audição de forma prévia à formulação da decisão e consequentemente que aquilo que oportunamente 
vier a referir em sede processual, deve ser tomado em devida consideração.

k) No presente caso, pese embora a impugnante ter sido notificada em sede de acção inspectiva, 
pela administração fiscal, para prestar esclarecimentos, é facto que nada foi considerado nesta sede, 
nomeadamente antes da realização das diversas liquidações efectuadas, tendo por isso, sido em bom 
rigor, preterido o direito de audição.

l) Ora, importa referir que o exercício do direito de audição do contribuinte não pode nem deve 
considerar -se devidamente assegurado, se e quando garantido e cumprido apenas no aspecto meramente 
formal.

m) Resulta da lei que o exercício do direito de audição prévia, conforme ali contemplado não se 
esgota como formalidade em si mesma, não podendo ser encarado como um mero ritual, desprovido 
de qualquer sentido útil.

n) À impugnante ora recorrente no âmbito do processo inspectivo que conduziu à prática dos actos 
fiscais de liquidação por parte da administração fiscal, não foi garantido o direito de participação na 
formação da decisão que lhe dizia respeito, conforme direito de audiência previsto no artigo 60º da LGT.

o) Sendo ainda certo que, no âmbito deste direito fundamental, também não foi em momento 
algum comunicado à impugnante o projecto de decisão e a sua fundamentação, como melhor resultado 
n.º 5 do artigo 60 da LGT.

p) Determinando que o contribuinte afectado se pudesse sobre a mesma pronunciar - se.
q) Qualquer acto levado a cabo pela administração fiscal deverá ser notificado ao contribuinte. 

E assim, a validade exterior desse processo há -de depender da sua notificação ao contribuinte, ao qual 
se destina.

r) No presente caso, atento o facto de as liquidações resultarem de procedimento de inspecção 
tributária, nos termos da Lei Geral Tributária, é facto que esta se rege por determinados princípios que 
devem orientar a administração tributária, como bem resulta do disposto nos artigos 266º n.º 2 da CRP, 
55º, 58º, 59º e 60º da LGT.
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s) Assim, sempre deveria ter sido dado cumprimento à possibilidade da impugnante usar do prin-
cípio do contraditório que lhe confere o direito enquanto sujeito passivo de participar na formação das 
decisões que lhe digam respeito, designadamente do exercício de audiência  - art. 267º n.º 5 da CRP, 
art. 60 LGT.

t) Pelo que, é apodíctico concluir -se que toda a apreciação e determinação da liquidação adicional 
levada a cabo pela administração fiscal sem obedecer às formalidades legais supra citadas, baseou -se 
em critérios totalmente arbitrários, simplistas e falsos, violando inequivocamente preceitos legais 
imperativos.

u) Face ao exposto, era como é entendimento da recorrente que o acto ou actos tributários prati-
cados pela administração fiscal padecem de vício grave que determina a sua nulidade.

v) Além do mais, como se alcança das diversas notificações realizadas, não se encontram devida-
mente fundamentados os actos tributários, na medida em que, não se encontram aí devidamente espe-
cificadas de forma clara, as razões ou factos que serviram de base ao apuramento do imposto em falta.

w) O acto só está fundamentado quando, pela motivação aduzida, se mostra apto a revelar a um 
destinatário normal as razões de facto e de direito que determinaram a decisão, habilitando -o a reagir 
eficazmente pelas vias legais contra a respectiva lesividade, caso com a mesma se não conforme.

x) Não podemos considerar devidamente fundamentado, designadamente em sede de matéria de 
facto, o acto administrativo que assenta em considerações neutras e meramente conclusivas, baseando -se 
em fórmulas genéricas extraídas de formulários preexistentes, remetendo para normas de um despacho 
normativo também elas genéricas e contendo clausulas gerais, não especificando concretamente as 
razões factuais que conduziram à sua prolacção, como sucede nos presentes autos e melhor se pode 
colher do processo administrativo junto aos autos.

y) Nesta conformidade, por que se trata de uma formalidade essencial, o mesmo enferma de 
nulidade.

z) Com efeito, para melhor avaliar o supra alegado, sempre importa considerar os autos no seu 
todo, podendo verificar -se que, perante o alegado na petição inicial, foi deduzida contestação pela Ad-
ministração Fiscal, alegando além do mais, a questão prévia da cumulação de pedidos, designadamente 
no que aos tributos em causa diz respeito (IRC e IVA).

aa) A esta questão suscitada nos autos, foi proferido pelo Meritíssimo Juiz “a quo”, o despacho 
de fls. dos autos, ordenando a notificação da impugnante e da abertura de vistas ao Ministério Público 
para se pronunciarem, querendo, quanto à excepção invocada.

bb) A recorrente pronunciou -se em prazo, pela improcedência da referida excepção, nos termos 
do requerimento constante dos autos e que aqui se dá por reproduzido para os devidos efeitos legais.

cc) Foi entretanto, a fls. dos autos, proferido despacho de fls. 119., dando a conhecer a promoção 
do Ministério Público e ainda a decisão de concordância com tal promoção que defendia, como se colhe 
da mesma “(...) deverá a impugnante ser notificada para dizer qual dos pedidos pretende ver apreciado 
nos presentes autos, de acordo com o disposto no artigo 47º n.º 5 do CPTA, sob pena a cominação de 
a Fazenda Pública ser absolvida da instancia relativamente a  - ambos os pedidos”.

dd) Respondeu a ora recorrente no requerimento apresentado a fls. dos autos que aqui se dá por 
reproduzido, optando pela apreciação do tributo IRC, sem prejuízo de pretender ver apreciado o tributo 
do IVA, usando da faculdade que lhe é concedida pelo artigo 47º do CPTA.

ee) Atenta a resposta da impugnante ora recorrente, a fls. dos autos foi proferido despacho, en-
tendendo dever a Fazenda Nacional, juntar o competente processo administrativo, mais entendendo 
que o requerimento constituía uma alteração substancial do pedido, devendo a Fazenda Nacional, ser 
novamente notificada para contestar.

ff) Ora, tal não deveria ter sucedido, na justa medida em que, a Fazenda Nacional, já havia 
apresentado a sua contestação e teve aí a oportunidade de apresentar a sua posição, designadamente 
quanto ao tributo de IRC, relativamente ao qual a impugnante entretanto optou para apreciação, no 
requerimento de fls.

gg) Com efeito, a impugnante ora recorrente, mais apresentou requerimento nos autos, dizendo: 
“(...) Face à notificação para o efeito e nos termos do disposto no artigo 47º n.º 5 do CPTA, a impug-
nante no requerimento junto a fls. 112 dos autos veio, face ao despacho ao tempo proferido, indicar que 
pretendia ver apreciado, nos presentes autos, o pedido formulado quanto ao tributo de IRC”. Contudo 
verifica -se que não existe qualquer pronúncia quanto ao pedido formulado e referente ao tributo de 
IVA. E uma vez que a impugnante pretende usar da faculdade que lhe é conferida no artigo 47º, n.º 6 
do CPTA, urge que exista uma pronúncia quanto ao pedido formulado nestes autos e relativo ao tributo 
do IVA.”

hh) A este requerimento, pronunciou -se o Meritíssimo Juiz “a quo”, a fls. 121 dos autos, proferindo 
o seguinte despacho: “(...) fls. 119: a questão será apreciada em sede de sentença.” “(...)”.

ii) Ora, apesar da recorrente entender que tal pronúncia sempre deveria ocorrer em momento 
anterior, mantendo a possibilidade de em tempo útil a parte gozar do direito de impugnação, mantendo 
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o seu efeito útil, tendo em conta inclusivamente o principio da celeridade processual, é facto que tal 
não sucedeu.

jj) Sendo ainda certo que, na sentença agora proferida, o Meritíssimo Juiz “a quo”, também o não 
fez, sendo certo que isso lhe estava imposto.

kk) Padecendo do vício da nulidade, nos termos do disposto no artigo 125º do CPPT.
ll) Com efeito, como melhor resulta dos autos, que na sequência do despacho proferido a fls. 121, 

veio a Fazenda Nacional, a apresentar nova contestação quanto ao tributo do IRC, agora em sentido 
diverso daquele que havia apresentado na primeira contestação, invocando a excepção da caducidade 
do direito de impugnar.

mm) Esta posição manifestada pela Fazenda Nacional veio a merecer o acolhimento do Tribunal 
“a quo”, entendendo que, não foram alegadas quaisquer situações violadoras de direitos fundamentais, 
enquadráveis no artigo 133º do CPTA e por isso, não poderia aproveitar do disposto no artigo 102º n.º 3 
do CPTA, ou seja, impugnar a todo o tempo.

nn) Contudo, só por manifesto erro se percebe a posição adoptada na douta sentença, pois na ver-
dade, o alegado pela recorrente nos autos é manifesto quanto à violação clara de direitos fundamentais 
do contribuinte.

oo) Na Petição Inicial, são elencados a preterição de diversas formalidades legais no processo ad-
ministrativo, como sendo a audição prévia e consequentemente a violação do princípio do contraditório, 
o que se traduz numa clara violação do princípio da igualdade, bem como numa ofensa clara e directa 
ao direito dos administrados estatuído designadamente nos artigos 266º, 267º e 268º da Constituição 
da República Portuguesa, bem como numa violação dos artigos 55º, 58º, 59º e 60º da LGT.

pp) Decorre da Constituição da República e da Lei Geral Tributária, que a prática dos actos pela 
Administração e designadamente os tributários que afectem o sujeito passivo, impõe -se que este seja 
ouvido de forma prévia à formulação da decisão e consequentemente que aquilo que oportunamente 
vier a referir em sede processual, deva ser tomado em devida consideração.

qq) No presente caso, pese embora a impugnante ter sido notificada em sede de acção inspectiva, 
pela Administração fiscal ora recorrida, para prestar esclarecimentos, é facto que nada foi considerado 
nesta sede, nomeadamente, antes da realização das diversas liquidações efectuadas, tendo por isso, sido 
em bom rigor, preterido o direito de audição.

rr) A impugnante quando notificada para fornecer elementos à Administração Fiscal, fê -lo, in-
dicando tais elementos, de forma a que a Administração Fiscal pudesse indagar, como lhe competia, 
sobre a veracidade dos factos. Contudo, tudo foi ignorado pela Administração Fiscal, não curando esta 
de inquirir as pessoas indicadas como testemunhas e ainda avaliar correctamente os elementos conta-
bilísticos da empresa, aliás como melhor consta, certamente, do processo Administrativo.

ss) Importa referir que o exercício do direito de audição do contribuinte não pode nem deve 
considerar -se devidamente assegurado, se e quando garantido e cumprido apenas no aspecto meramente 
formal. Resulta da Lei que o exercício do direito de audição prévia, conforme ali contemplado não se 
esgota como formalidade em si mesma, não podendo ser encarado como um mero ritual, desprovido 
de qualquer sentido útil.

tt) Assim, à impugnante no âmbito do processo inspectivo que conduziu à prática dos actos fiscais 
de liquidação de IRC, por parte da Administração Fiscal, não foi garantido o direito de participação da 
decisão que lhe dizia respeito, conforme direito de audiência previsto no artigo 60º da LGT.

uu) Acrescendo ainda que, no âmbito deste direito fundamental, também não foi em momento 
algum comunicado à impugnante o projecto de decisão e a sua respectiva fundamentação, como melhor 
resulta do n.º 5 do artigo supra citado.

vv) Sendo consabido que o direito à audição prévia é um princípio basilar do processo adminis-
trativo e tributário e serve de garante ao cumprimento do princípio do contraditório que por sua vez 
visa garantir o cumprimento efectivo do princípio da igualdade entre os contribuintes. Efectivamente a 
Administração Fiscal ao não permitir ao contribuinte a audição prévia no processo administrativo, desig-
nadamente não tomando em consideração os elementos fornecidos, como a audição de testemunhas no 
processo inspectivo e a avaliação dos elementos contabilísticos, e ainda a não comunicação do projecto 
de decisão para que o contribuinte sobre a mesma se pudesse prenunciar, não permite uma igualdade 
entre os contribuintes, ofendendo claramente o principio da igualdade legalmente estatuído.

ww) Assim, é nosso entendimento que ao abrigo do disposto no artigo 133º n.º 2 alínea d), as 
liquidações adicionais de IRC, ora impugnadas nos presentes autos são nulas.

xx) Daí que possam ser impugnadas a todo o tempo, nos termos do disposto no artigo 102º n.º 2 
do CPTA.

yy) Motivo pelo qual não assiste ao Tribunal “a quo” qualquer razão na decisão proferida, pois a 
invocada excepção de caducidade do direito de impugnar contenciosamente as liquidações dos tributos 
de IRC em causa nos presentes autos, sempre deveria como deve improceder.”

zz) Como decorre do exposto supra, a recorrente não é aceitável a posição manifestada na sentença 
sob recurso, pois com o devido respeito, que é muito, mas o Tribunal “a quo” não julgou bem, pois na 
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verdade, foram manifestamente violados direitos fundamentais, nos actos praticados pela administração 
fiscal, que afectaram o contribuinte, no caso a impugnante ora recorrente.

aaa) A preterição de diversas formalidades legais no processo administrativo, como sendo a audi-
ção prévia e consequentemente a violação do princípio do contraditório, traduz uma clara violação do 
princípio da igualdade, bem como numa ofensa clara e directa ao direito dos administrados, estatuído 
designadamente nos artigos 266º, 267º e 268º da Constituição da República Portuguesa, bem como 
numa violação dos artigos 55º, 58º, 59º e 60º da LGT.

bbb) Resultando ainda que, no âmbito do processo fiscal, foram violados os princípios constitu-
cional e legalmente consagrados de legalidade, de justiça, do inquisitório, da busca da verdade material, 
do respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos, bem como o princípio da tributação pelo 
lucro real, conforme melhor resulta dos artigos 104º, nº2 e 266º da CRP, artigos 3º, 4º, 6º, 56º e 87º 
do CPA.

ccc) Pelo que, a impugnação apresentada não podia nem devia ser rejeitada, impondo -se o especial 
dever de fazer a sua apreciação, considerando os vícios dos actos administrativos, aí apontados.

ddd) Ao não decidir desta forma a douta sentença proferida, violou além do mais os seguintes 
artigos: 2º, 125º do Código do Procedimento e Processo Tributário, 660º e 668º do Código do Processo 
Civil, 4º, 5º, 47º, 102º e 133º do Código de Processo Tribunais Administrativos, 3º, 4º, 6º, 56º, 87º do 
Código de Procedimento Administrativo, 55º, 58º, 59º e 60 da Lei Geral Tributária, 104º, 266º, 267º e 
268º da Constituição da República Portuguesa.

Nestes termos e nos melhores de direito que mui doutamente serão supridos deve a sentença 
recorrida ser revogada, proferindo -se decisão que julgue procedente por provada a impugnação de 
judicial apresentada pela recorrente, com as legais consequências, assim decidindo, farão V. Exas. a 
costumada JUSTIÇA.

Não houve contra -alegações.
O EMMP emitiu parecer no sentido de dever ser negado provimento ao recurso.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1  - Nos presentes autos estão em causa as liquidações adicionais de IRC dos anos de 2003, 2004 

e 2005.
2  - Verifica -se que a data limite de pagamento voluntário do IRC de 2003, 2004 e 2005 se verificou 

a 28/11/2007, 28/11/2007 e 03/02/2007 respectivamente.
3  - A petição inicial foi apresentada a 19 -03 -2008.
Mostram, ainda, os autos o seguinte:
Por despacho do ora relator de 18/09/2013 foi determinada a baixa dos autos ao tribunal de 

1ª instância a fim de o Mº Juiz se pronunciar e eventualmente suprir a alegada omissão de pronúncia.
Por despacho judicial de 27/09/2013 o Mº juiz de 1ª Instância proferiu a seguinte decisão: “Em 

face do requerimento de fls. 112, absolve -se da instância a Fazenda Pública, relativamente ao pedido 
de anulação das liquidações de IVA. Notifique as partes com cópia de fls. 240 Vº e, após devolva os 
autos ao STA.”

Este despacho não sofreu contestação.
3  - DO DIREITO
No caso dos autos, após a pronúncia do Mº juiz de 1ª Instância sobre a impugnação de IVA coloca 

apenas a questão de saber se quanto ao IRC, a impugnação foi extemporânea ou não.
A ora recorrente invoca nulidades que se prendem com a falta de audiência prévia e falta de fun-

damentação pretendendo daí retirar a consequência jurídica de que a impugnação de IRC de 2003, 2004 
e 2005 e respectivos juros compensatórios é impugnável a todo o tempo mesmo depois de esgotado o 
prazo de 90 dias a que alude o artº 102º do CPPT (facto incontroverso).

Vejamos: No Direito Administrativo lato sensu, incluindo o Direito fiscal, em regra os actos ad-
ministrativos contrários à lei são sancionados com a anulação e não com a declaração de nulidade. A 
nulidade é pois excepcional, e está prevista no artº 133º do CPA, onde se estipula que são nulos os actos 
para os quais a lei comine expressamente essa forma de invalidade, (o que não é o caso), ou a que falte 
qualquer dos elementos essenciais. Tendo em conta o caso sub judice verifica -se que a recorrente invoca 
a falta de audiência prévia à liquidação do tributo mas não invoca a falta de nenhum dos elementos 
essenciais do acto de liquidação de IRC para este se possa considerar ferido de nulidade.

A jurisprudência do STA nesta matéria é pacífica. Assim, desde logo no acórdão do STA de 17 de 
Outubro de 2012, tirado no Processo n.º 187/12, pode ler -se:

“2. Argumenta o recorrente que não procede a referida excepção porquanto, em síntese, os 
actos tributários impugnados são nulos por lhes faltar um dos elementos essenciais, quer porque 
a liquidação não foi precedida de audição quer por falta de base tributária. Em relação ao direito 
de audição, enquanto dimensão do princípio da participação  - artº. 60º, da LGT, a sua omissão só 
implica a nulidade do acto final nos casos em que a violação do direito de participação assume uma 
dimensão qualificada, configurando -se como uma garantia fundamental, como sucede quando o acto 
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final consubstancia a aplicação de sanções em procedimento disciplinar ou de contra -ordenação 
(Cfr. MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA/PEDRO COSTA GONÇALVES /J.PACHECO DE AMORIM, 
Código do Procedimento Administrativo, 2ª ed., Almedina, Coimbra, 1997, pp.449 -450.). Fora destas 
situações qualificadas, a preterição da audição prévia, quando exigível, torna os actos meramente 
anuláveis por vício de forma (Cfr., entre outros, os Acórdãos do STA de: 11/05/2011, proc n.º 833/10; 
6/9/2011, proc n.º 787/10; 16/11/2011, proc n.º 539/11; e 31/1/2012, proc n.º 927/11. No mesmo sen-
tido, e na doutrina, cfr. DIOGO LEITE CAMPOS/BENJAMIM SILVA RODRIGUES/JORGE LOPES 
DE SOUSA, Lei Geral Tributária, 4ª ed., encontro da escrita, editora, anotação ao art. 60º da LGT, 
p. 515 e VIEIRA DE ANDRADE, Lições de Direito Administrativo, 2ª ed., Coimbra 2011, pp. 178 ss.). 
Neste sentido, pode ler -se no Acórdão do STA, de 1612/2010, proc n.º 623/10, que “A anulabilidade 
constitui uma forma de invalidade do acto administrativo que se reconduz à violação de uma regra ou 
de um princípio jurídico de natureza formal (de competência, de forma ou de trâmite) ou substantiva. 
No primeiro grupo, incluem -se:

a) a violação de regras relativas à competência do autor do acto, quando não envolvam as situ-
ações extremas de falta de atribuições, geradores de nulidade (incompetência relativa): b) vícios de 
forma, que poderão consistir na preterição de formalidades no âmbito do procedimento administrativo 
(arts. 54º e segs. do CPA), na omissão ou deficiência respeitante à forma do acto (art. 120º do CPA), 
desde que não se reconduza à carência absoluta da forma legal, ou na omissão ou deficiência atinente 
à enunciação do objecto e dos elementos do acto (art. 123º do CPA”).”

Não tem, portanto, razão a ora recorrente quando defende a ocorrência de nulidade determinante 
da impugnação a todo o tempo do IRC e acessórios que estão em causa nos autos. Podendo ocorrer mera 
anulabilidade e considerando que o termo do prazo para pagamento voluntário da prestação tributária 
ocorreu a 28/11/2008 e em 03/12/2008 o termo do prazo para impugnar as liquidações verificou -se 
como bem refere a decisão recorrida em 26/02/2008 para as liquidações de IRC dos anos de 2003 e 
2004 e no dia 03/03/2008 no caso da liquidação de IRC do ano de 2005, sendo certo que a petição de 
impugnação só foi apresentada em 19/03/2008 depois de esgotado o prazo peremptório e de caducidade, 
de 90 dias, previsto no artº 102 do CPPT. A decisão recorrida que considerou extemporânea a petição 
de impugnação das referidas liquidações de IRC não merece reparo e deve ser confirmada.

Quanto ao facto de o Mº juiz ao contrário do anunciado não se ter pronunciado pela absolvição da 
instância da Fazenda pública quanto à impugnação do IVA de 2003 e 2004 e acessórios (juros) referidos 
na petição inicial, e a que se refere também, agora, o recorrente, desde logo nas conclusões de recurso 
ii); JJ) e KK, a omissão já foi reconhecida e suprida pelo Mº Juiz de 1ª Instância, cujo despacho de 
27/09/2013 constante de fls. 245 dos autos não sofreu contestação.

Assim, subsistindo apenas a impugnação de IRC, pelo que ficou dito supra, deve ser julgado 
improcedente o recurso no que respeita à questão da extemporaneidade da impugnação da liquidação 
de IRC.

4 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-

ministrativo em negar provimento ao recurso confirmando a decisão recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 13 de Novembro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Impugnação judicial. Procedimento externo de inspecção. Nota de diligência. Ordem 
de serviço.

Sumário:

 I —  A lei só impõe a que da “nota de diligência” conste obrigatoriamente a indicação 
das tarefas realizadas na acção de inspecção nos casos previstos nas alíneas a) e 
c) do n.º 4 do artigo 46.º do RCPIT (cfr. o n.º 2 do artigo 61.º do RCPIT);

 II —  Daí que, em casos que não esses, a omissão de tal indicação não consubstancia 
vício de forma.
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Processo n.º 483/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A………………, S.A.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

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

e Fiscal de Penafiel, de 4 de Janeiro de 2013, que, por vício de forma da nota de diligência relativa 
à inspecção tributária realizada à empresa, julgou procedente a impugnação judicial deduzida por 
“A………………, S.A.”, com os sinais dos autos, contra liquidações adicionais de IRC relativas aos 
exercícios de 2001, 2002 e 2003, no valor global de €461 993,26, ficando prejudicado o conhecimento 
das demais questões suscitadas.

A recorrente conclui as suas alegações de recurso enunciando as seguintes conclusões:
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a presente im-

pugnação por considerar procedente, o alegado vício de forma, ficando prejudicada a apreciação das 
demais questões.

B. A douta sentença recorrida anulou as liquidações impugnadas, por entender que a AT desres-
peitou o preceituado nas alíneas a) e c) do n.º 4 do art. 46º, do RCPIT, em virtude da nota de diligência 
não indicar as tarefas realizadas – art. 61º, n.º 2, do mesmo diploma.

C. Baseando a sua convicção nos documentos existentes nos autos, a douta sentença sob recurso 
considerou como assente a factualidade considerada provada nos pontos 1.º, 11º e 12º do probatório, 
decidindo, a final, pela procedência da presente impugnação.

D. Ora, ressalvado o devido respeito com o que desta forma foi decidido, não se conforma a 
Fazenda Pública, sendo outro o seu entendimento, já que considera que a douta sentença sob recurso 
incorreu em erro de julgamento na matéria de direito, como a seguir se argumentará e concluirá.

E. Contrariamente ao sentenciado, perfilha a Fazenda Pública o entendimento, já defendido na 
sua contestação, de que não é de proceder a pretensão formulada na presente impugnação, porquanto 
não padece o acto controvertido de qualquer ilegalidade.

F. Deste modo, entende a Fazenda pública, tal como decorre claramente da lei, que somente é 
obrigatória a indicação na nota de diligências das tarefas realizadas nos casos em que as acções de 
inspecção sejam efectuadas sem a prévia emissão de uma ordem de serviço.

G. Assim, no caso em apreço e conforme resulta do probatório, mormente dos pontos 1.º, 11º e 
12º, a acção de inspecção foi efectuada ao abrigo de uma ordem de serviço, e por conseguinte não é 
aplicável a parte final do n.º 2 do art. 61.º do RCPIT, ou seja, não é obrigatória a nota de diligências 
indicar as tarefas realizadas.

H. Desta forma, entende, pois a Fazenda pública, com a ressalva do devido respeito, que a douta 
sentença sob recurso enferma de erro de julgamento sobre a matéria de direito, porquanto fez errónea 
interpretação e aplicação do disposto nas normas legais aplicáveis “in casu”, as que regem o procedi-
mento inspectivo, mais concretamente os arts. 61º, n.º 2 e 46º, n.º 4, ambos do RCPIT.

Termos em que, deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando -se a douta decisão 
recorrida atendendo à verificada inutilidade da lide, ou por não ser adequado o momento da subida da 
reclamação, ou quando assim não se entenda, por verificação de erro de julgamento sobre a matéria 
de facto e de direito.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 132 

e 133 dos autos, concluindo no sentido do provimento do recurso e sugerindo o conhecimento das 
questões consideradas prejudicadas em substituição do tribunal recorrido, depois de ouvidas as partes 
pelo prazo de 10 dias.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento ao decidir que o facto de a nota 

de diligências não conter a descrição das tarefas realizadas na acção inspectiva se consubstanciava em 
vício de forma, determinante da procedência da impugnação e consequente anulação das liquidações 
impugnadas, “ex vi” do disposto nos artigos 61.º, n.º 2 e 46.º, n.º 4, alíneas a) e c) do Regime Comple-
mentar do Procedimento de Inspecção Tributária (RCPIT).

Embora o pedido formulado a final não corresponda ao alegado, supomos que tal se deve a mero 
lapso, que, por não comprometer a compreensão das razões de discordância da recorrente em relação 
à sentença recorrida, nada influíra na apreciação do recurso.
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5 – Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel objecto do presente recurso foram 
fixados os seguintes factos:

1.º  - A ora impugnante foi sujeita a acção de inspecção, com base na Ordem de Serviço 
n.º OI200500454 – cf. relatório de inspecção tributária ínsito a fls. 37 a 87 do Processo Adminis-
trativo (PA) apenso aos autos, cujo teor aqui se dá por reproduzido, por uma questão de economia 
processual.

2.ª – A referida acção de inspecção resulta de comunicação ao Sr. Delegado do Ministério público 
de Braga, efectuado pela Sociedade B…………………, contribuinte n.º ………… – cf. teor de fls. 48 do 
PA, correspondente ao relatório de inspecção tributária, apenso aos autos.

3.º  - Esta comunicação deu origem à instauração do inquérito n.º 502/03.7IDBRG, Direcção de 
Finanças de Braga, Divisão de Justiça Tributária – Núcleo de Averiguações Criminais – cf. teor de 
fls. 48 do Processo Administrativo (PA), correspondente ao relatório de inspecção tributária, apenso 
aos autos.

4.º  - Dado que as instalações administrativas da empresa (posteriormente também a sede da 
mesma) se situam no distrito do Porto, foi solicitado à Direcção de Finanças do Porto a análise e re-
colha de provas sobre a situação fiscal do contribuinte – cf. teor de fls. 48 do Processo administrativo 
(PA), correspondente ao relatório de inspecção tributária, apenso aos autos.

5.º – A acção de inspecção é de âmbito geral.
6.º  - Com incidência nos exercícios de 2001, 2002 e 2003.
7.º  - A ora impugnante exerce a actividade de Demolições e Terraplanagens (CAE 45110) desde 

06.06.2000 – cf. teor de fls. 49 do Processo Administrativo (PA), correspondente ao relatório de ins-
pecção tributária, apenso aos autos.

8.º  - Encontra -se tributada em IRC pelo Serviço de Finanças de Valongo – 2 – cf -. teor de fls. 49 
do Processo administrativo (PA), correspondente ao relatório de inspecção tributária, apenso aos autos.

9.º  - Não estão em falta qualquer declaração de rendimentos ou declaração periódica de IVA.
10.º  - Das correcções efectuadas ao lucro tributável dos exercícios em causa pela AF, resultaram 

as liquidações objecto da presente impugnação.
11.º Foi a ora impugnante sujeita à acção inspectiva resultante da Ordem de serviços n.º OI200501107 

e OI200501108  - cf. teor de fls. 88 a 104 do PA apenso aos autos.
12.º  - O procedimento inspectivo à ora impugnante iniciou -se em 09.09.2004, com a assinatura 

da Ordem de Serviço n.º 60 031.
13.º  - Os actos de inspecção terminaram em 22.12.2004 com a assinatura da nota de diligência 

n.º 460167 – cf. doc. de fls. 110 do PA apenso aos autos.
14.º  - O relatório final de inspecção tributária foi elaborado em 24.01.2005.
15.º  - Notificado à ora impugnante em 28.01.2005.
6 – Apreciando.
6.1 Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida.
A sentença recorrida, a fls. 95 a 101 dos autos – a segunda proferida nestes autos, pois a primeira 

foi pelo TCA -Norte julgada nula por falta de fundamentação (cfr. Acórdão de fls. 75 a 81 dos autos) 
 -, julgou procedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrida contra liquidações adicionais 
de IRC de 2001, 2002 e 2003, conhecendo apenas e julgando verificado vício de forma da “Nota de 
Diligência” por dela não constar a indicação das “tarefas realizadas”.

Perante a alegação da impugnante de que “a conclusão dos actos de inspecção, concluem -se na data 
da notificação da nota de diligência, devendo constar da mesma, obrigatoriamente, as tarefas realizadas 
– art. 61º, n.º 1 e 3 do RCPIT” (cfr. sentença recorrida, a fls. 98 dos autos) consignou -se a propósito na 
sentença que: «Ora, cf. resulta da “Nota de Diligência a fls. 110 do PA apenso aos autos e, em desrespeito 
do preceituado nas alíneas a) e c) do n.º 4 do art. 46.º, do referido diploma legal, a nota de diligência 
não indica as tarefas realizadas – art. 61º, n.º 2, do RCPIT. Assim, procede o alegado vício de forma. 
Fica prejudicada a apreciação das demais questões.» (cfr. sentença recorrida, a fls. 100 dos autos).

Alega a recorrente que a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento da matéria de direito, 
porquanto, em síntese, a lei não impõe que da nota de diligências constem as tarefas realizadas quando 
a acção de inspecção foi efectuada ao abrigo de uma “ordem de serviço”, como sucedeu no caso dos 
autos, antes decorre claramente da lei (artigo 61.º, n.º 2 do RCPIT), que somente é obrigatória a in-
dicação na nota de diligências das tarefas realizadas nos casos em que as acções de inspecção sejam 
efectuadas sem a prévia emissão de uma ordem de serviço.

O Excelentíssimo procurador -Geral Adjunto no seu parecer junto aos autos manifesta concor-
dância com a interpretação advogada pela recorrente, razão pela qual entende que o recurso merece 
provimento.

Vejamos.
Dispõe o artigo 61.º do RCPIT, sob a epígrafe “Conclusão dos actos”:
1 – Os actos de inspecção consideram -se concluídos na data de notificação da nota de diligência 

emitida pelo funcionário incumbido do procedimento.
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2 – Nos casos referidos nas alíneas a) e c) do n.º 4 do artigo 46.º, a nota de diligência indicará 
obrigatoriamente as tarefas realizadas.

Ora, resulta clara e inequivocamente da letra da lei – cfr. o n.º 2 do artigo 61.º do RCPIT  - que, 
ao contrário do alegado pela impugnante na sua petição de impugnação, nem sempre é obrigatório que 
da nota de diligência conste a indicação das tarefas realizadas, antes tal obrigatoriedade só se verifica 
nos casos referidos nas alíneas a) e c) do n.º 4 do artigo 46.º, ou seja, quando as acções de inspecção 
tenham por objectivo: a) A consulta, recolha e cruzamento de elementos; e c) O controlo dos sujeitos 
passivos não registados.

Trata -se de casos em que, ao contrário do que é regra no procedimento de inspecção externa, não 
é previamente emitida ordem de serviço, antes e só despacho que determina a prática do acto (cfr. o 
números 5 e 6 do art. 46.º do RCPIT).

Resulta do probatório fixado e dos documentos constantes do Processo Administrativo apenso 
(fls. 109 do PA) que o impugnante foi sujeito a um procedimento externo de inspecção, de âmbito geral, 
ao abrigo da Ordem de Serviço n.º 60 031, sendo a este procedimento, de âmbito geral  - e que não se 
subsume a nenhuma das situações previstas nas alíneas a) e c) do n.º 4 do artigo 46.º do RCPIT – que 
se refere a “nota de diligência” da qual não consta descrição das tarefas realizadas (a fls. 110 do PA).

E se é verdade que da nota de diligência não consta a indicação das tarefas realizadas, a verdade 
é que a lei não impõe, nestes casos, tal indicação, razão pela qual manifesto é que a falta de indicação 
das tarefas realizadas na nota de diligência n.º 460 167 não consubstancia vício de violação de lei, ao 
contrário do que levianamente foi decidido.

Procede, desta forma, o recurso, havendo que revogar o julgado recorrido – pois padece de erro de 
julgamento – baixando os autos ao tribunal “a quo” para conhecimento das demais questões suscitadas 
pela impugnante na sua petição de impugnação, porquanto, ao contrário do propugnado pelo Excelen-
tíssimo Procurador -Geral Adjunto no seu parecer não se nos afigura que o probatório fixado forneça 
os elementos que permitam a este Supremo Tribunal delas conhecer em substituição.

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

do Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença 
recorrida, baixando os autos ao Tribunal “a quo” para que conheça das demais questões suscitadas 
pela impugnante na sua petição de impugnação, após fixação do necessário probatório.

Sem custas, pois a recorrida não contra -alegou neste STA.

Lisboa, 13 de Novembro de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora)  — Valente Torrão — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Erro na forma de processo. Impugnação. Reversão. Convolação.

Sumário:

 I —  A impugnação judicial não constitui meio processual adequado de reacção contra 
o acto de reversão da execução fiscal, mas sim o processo de oposição.

 II —  A adquirente do direito de propriedade do imóvel penhorado ao revertido, não 
tendo sido chamada à execução pelo acto de reversão, carece de legitimidade para 
atacar esse acto, o que inviabiliza a convolação do processo de impugnação em 
processo de oposição.

 III —  Por outro lado, o acto de penhora do imóvel cujo direito de propriedade a impug-
nante adquiriu ao executado em momento muito posterior ao registo da penhora, 
acto que a impugnante pretende ver eliminado pela extinção da execução fiscal 
contra o revertido, não representa, face ao momento em que ocorreu, um acto 
ofensivo do seu direito de propriedade ou um acto lesivo para si, pelo que nunca 
seria possível convolar a impugnação em reclamação prevista no art. 276º do 
CPPT ou em embargos de terceiro.

 IV —  Também não pode operar -se a convolação para acção de reconhecimento de di-
reito ou interesse legítimo em matéria tributária, uma vez que o acto de reversão 
não foi dirigido contra a impugnante, não afectando, por isso, os seus direitos ou 
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interesses legítimo em matéria tributária. O que esta pretende, afinal, é a tutela 
judicial do seu direito de propriedade contra a expectativa de venda do imóvel no 
processo de execução fiscal, direito de propriedade esse que não integra o conceito 
de direito ou interesse legítimo de natureza tributária.

Processo n.º 572/13 -30.
Recorrente: A…...
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

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

1. A…….., com os demais sinais dos autos, recorre do despacho de indeferimento liminar profe-
rido no processo de impugnação judicial que deduziu à execução fiscal revertida contra B……….. na 
qualidade de responsável subsidiário por dívidas tributárias da sociedade C………., Ld.ª, impugnação 
onde pedira a nulidade do processo de reversão que contra ele correu e que, consequentemente, fosse 
declarada nula o acto de penhora que recaiu sobre o prédio urbano que a impugnante entretanto adqui-
riu (após a penhora realizada nessa execução fiscal) e cancelado o respectivo registo, bem como fosse 
suspensa a execução fiscal.

1.1. Terminou a alegação de recurso com as seguintes conclusões:
A. A recorrente tem o legítimo interesse legalmente reconhecido de proteger o seu direito de 

propriedade da expectativa de venda ilegítima do seu imóvel, no âmbito de uma Execução Fiscal 
ilegalmente revertida.

B. Pelo que sendo titular de um interesse relevante e legalmente protegido, tem de lhe ser reco-
nhecido o direito a aceder à tutela judicial de forma a acautelar o seu interesse, em cumprimento do 
art. 20º da CRP e 95º da LGT.

C. A Recorrente não é Executada nem Revertida, não podendo lançar mão da Oposição à Execu-
ção, e sendo a aquisição do imóvel do qual é proprietária posterior ao registo de penhora, também lhe 
esteve vedado o acesso à figura processual de Embargos de Terceiro.

D. Pelo que ante os factos notórios da invalidade da reversão fiscal que originou a penhora do 
seu imóvel à legítima interessada, ora Recorrente, apenas resta a figura de Impugnação Judicial para 
proteção do seu direito de propriedade, cuja defesa e protecção configura interesse legítimo e passível 
de tutela, em conformidade com o disposto no art. 99º e 9º, n.º 4, ambos do CPPT!

E. Pelo que terá de lhe ser reconhecida legitimidade para lançar mão da ação de Impugnação 
Judicial, meio adequado, no caso em concreto, à tutela judicial que se impõe do seu interesse.

F. Caso assim não se entenda, o que não se concede, e se não é claro para o Tribunal a adequação 
da Impugnação Judicial como único meio processual ao dispor da ora recorrente para defender os seus 
direitos, opere -se a convolação para Ação Para Reconhecimento de um Direito ou Interesse Legítimo 
em Matéria Tributária prevista no art. 145º do CPPT.

G. Convolação que é possível, na medida em que no seu petitório a Recorrente alegou ser legí-
tima titular de um legítimo interesse legalmente protegido (direito de propriedade), o qual considera 
ilegalmente lesado e, como tal, digno de ser reconhecido e protegido através do inegável acesso à 
justiça tributária, sendo inclusive a tramitação processual idêntica à da Impugnação Judicial (art. 145º 
n.º 4 do CPPT).

H. Devendo portanto reconhecer -se à recorrente, mais não seja primeiramente através desta ação, 
que o seu interesse é legítimo e relevante em matéria tributária, e que tem direito a aceder a um meio 
processual adequado a defendê -lo, de entre um dos meios processuais tributários previstos na Lei.

I. Considerando a Recorrente que tal meio, por exclusão de partes, terá de ser necessariamente 
a Impugnação Judicial já desencadeada pelo que já ficou dito, o que deverá ser determinado com o 
aproveitamento das peças já entregues pela Recorrente e das taxas de justiça já liquidadas.

J. Deverá ser oficiado ao Serviço de Finanças competente a suspensão da execução em virtude 
da pendência do presente recurso judicial cujo objeto passa pela determinação da legitimidade da Re-
corrente a invocar as ilegalidades da reversão fiscal que invocou e consequente anulação da penhora 
do imóvel da sua propriedade, o que cabe no sentido lato jurisprudencialmente entendido da expressão 
“legalidade da dívida exequenda”.

Termos em que deverá o presente recurso ser julgado totalmente procedente e:
a) Determinada a descida dos presentes autos de impugnação à primeira instância para que seja 

proferida decisão de mérito, reconhecendo -se que, no caso em concreto, este é o meio judicial adequado 
à legitima interessada e ali Recorrente, tutelar judicialmente O seu interesse legítimo e legalmente 
reconhecido, tutela essa constitucionalmente consagrada.

Caso assim não se entenda, o que não se concede,
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b) Deverão os autos baixar à primeira instância ordenando -se a convolação daquela Impugnação em 
Ação Para Reconhecimento de um Direito ou Interesse Legítimo em Matéria Tributária, se se entender 
que esta será a via adequada a, primeiramente, reconhecer como legítimo o interesse da Recorrente e, 
portanto, digno de tutela judicial,

c) Devendo ainda, neste particular, ser considerado como meio adequado a Impugnação Judicial, 
aproveitando -se as peças e taxas já liquidadas pela Recorrente.

E deverá, ainda:
d) Ser oficiado o Serviço de Finanças competente no sentido da suspensão da execução na pen-

dência do presente recurso judicial.
1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto emitiu douto parecer no sentido de que devia ser negado 

provimento ao recurso, com a seguinte argumentação: «(…)
a) a penhora no processo de execução fiscal do imóvel adquirido pela recorrente é lesiva do seu 

interesse, na medida em que constitui um ónus incidente sobre o gozo do seu direito de propriedade, 
podendo dar origem a venda executiva cuja eficácia não é prejudicada pela venda efectuada fora do 
âmbito da execução fiscal (art.900º n.º 2 CPC; art. 824º nºs 2/3 C Civil).

b) a dedução de embargos de terceiro não é o meio processual adequado, na medida em que o acto 
lesivo da penhora (efectuada em 15.1 1.2007) é anterior à aquisição do direito de propriedade titulada 
pela celebração do contrato de compra e venda em 24.03.2009 (petição arts. 11º e 14º conclusão C);

c) a convolação da petição de impugnação judicial em petição de acção para reconhecimento de 
direito ou interesse legítimo em matéria tributária está precludida pela ausência de qualquer ofensa a 
direito ou interesse legítimo de natureza tributária, pretendendo a recorrente a tutela judicial do seu 
direito de propriedade contra a expectativa de venda do imóvel no processo de execução fiscal (con-
clusão A);

d) a reclamação é o meio judicial adequado à anulação do acto de penhora praticado pelo Órgão 
da execução fiscal (art.276º CPPT);

e) a convolação para o meio processual adequado está prejudicada pela concreta intempestividade 
da apresentação da petição, se considerarmos que:

 - o prazo legal para apresentação da reclamação é de 10 dias a contar da notificação da decisão 
(art.277º n.º 1 CPPT);

 - pelo menos desde a data da celebração do contrato de compra e venda, em 24.03.2009, a inte-
ressada tem conhecimento do acto lesivo susceptível de reclamação (fls. 94/95);

 - a petição foi apresentada em 28.05.2009.».
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Vem o presente recurso interposto da decisão que indeferiu liminarmente a petição de impug-

nação judicial que A…., invocando a qualidade de proprietária do prédio penhorado na execução fiscal 
revertida contra B…….. (aquisição operada após a penhora na execução) deduziu com vista a obter a 
invalidade da reversão contra o referido B……, com a consequente declaração da nulidade da penhora 
efectuada nessa execução e que recaiu sobre o prédio cuja titularidade invoca face à aludida aquisição 
do seu direito propriedade após a penhora, bem como a suspensão dessa execução fiscal.

Segundo a decisão recorrida, verificar -se -ia erro na forma de processo, porquanto «Nos termos 
do disposto nos artigos 203º e segs. do CPPT, o meio próprio para reagir contra a execução fiscal é a 
oposição à mesma e não a impugnação judicial»; e dado que a convolação no meio processual adequado 
(oposição) só seria viável se a petição se mostrasse idónea e tempestiva para o efeito e não ocorresse a 
manifesta a improcedência da pretensão formulada para esse novo meio processual, concluiu -se que, 
no caso, não era possível a convolação, na medida em que a impugnante não detém a qualidade de 
executada, não podendo, por isso, deduzir oposição à execução fiscal.

É contra essa decisão que se insurge a impugnante, ora recorrente, invocando que tendo adquirido 
a propriedade do prédio penhorado na execução fiscal revertida contra B…….., tem legítimo interesse 
em proteger esse seu direito de propriedade para obstar à venda do prédio no âmbito de uma execução 
fiscal que considera ilegalmente revertida contra aquele sujeito. «Pelo que sendo titular de um inte-
resse relevante e legalmente protegido, tem de lhe ser reconhecido o direito a aceder à tutela judicial 
de forma a acautelar o seu interesse, em cumprimento do art. 20º da CRP e 95º da LGT». E porque 
não pode lançar mão de processo de oposição por não ser executada, nem lançar mão de embargos 
de terceiro por a sua aquisição ser posterior à penhora, entende que pode utilizar o meio processual 
de impugnação judicial para atacar a legalidade daquela reversão e, assim, proteger o seu direito de 
propriedade sobre o referido prédio.

Mais advoga que, caso assim não se entenda, deve operar -se a convolação para acção para reco-
nhecimento de um direito ou interesse legítimo em matéria tributária, prevista no art. 145º do CPPT, pois 
na petição alegou ser titular de um legítimo interesse legalmente protegido (direito de propriedade), o 
qual considera ilegalmente lesado e, como tal, digno de ser reconhecido e protegido através do acesso 
à justiça tributária.

Vejamos.
Tal como vem sendo entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência, o processo tributário 

de impugnação judicial, regulada nos artigos 99.º e seguintes do CPPT, constitui o meio processualmente 
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adequado para atacar, com fundamento em qualquer ilegalidade, os actos tributários praticados pela 
Administração Tributária, designadamente os actos de liquidação, com vista a obter a sua anulação, 
declaração da sua nulidade ou inexistência (arts. 70º n.º 1, 99º e 124.º do CPPT e 101º da LGT), e não 
actos, ainda que cariz administrativo, praticados no processo de execução fiscal.

Como explica JORGE LOPES DE SOUSA no “Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
anotado”, 6ª Ed., II Vol. Pág. 107/108, «o processo de impugnação será de utilizar quando o acto a 
impugnar é um acto de liquidação ou um acto administrativo que comporta a apreciação de um acto 
desse tipo e, relativamente a actos de outro tipo, quando a lei utilizar o termo «impugnação» para 
referenciar o meio processual a utilizar. Assim, podem ser objecto de impugnação judicial, nalguns 
casos com inclusão de algumas normas especiais, os seguintes actos:

− actos de liquidação dos tributos, incluindo os actos de autoliquidação, de retenção na fonte e 
pagamento por conta [art. 97º, n.º l, alínea a), deste Código e 95º, n.º 1, alínea a), da L.G.T.;

− actos de fixação da matéria tributável, quando não haja lugar a liquidação (casos em que houve 
prejuízos) [art. 97º, n.º 1, alínea b), deste Código e 95º, n.º l, alínea c), da L.G.T.];

− actos de indeferimento total ou parcial de reclamações graciosas de actos tributários [art. 97º, 
n.º 1, alínea c), deste Código e 95º, n.º 1, alínea d), da L.G.T.];

− actos administrativos que comportem a apreciação da legalidade de actos de liquidação (como 
os actos que apreciem recursos hierárquicos interpostos de decisões de indeferimento de reclamações 
graciosas e os que recusem a revisão de actos tributários) [art. 97º, n.º 1, alínea d), deste Código e 95º, 
n.º 1, alínea d), da L.G.T.];

− actos que decidam agravamentos à colecta, por falta de fundamento razoável de reclamação ou 
recurso hierárquico (como os previstos nos arts. 91º, nºs 9 e 10, da L.G.T. e 77º, n.º 3, deste Código) 
[art. 97º, n.º 1, alínea e), deste Código e 95º, n.º 1, alínea e), da L.G.T.];

− impugnação dos actos de fixação de valores patrimoniais (com as especialidades constantes do 
art. 134º deste Código) [art. 97º, n.º 1, alínea, deste Código e 95º, n.º 1, alínea b), da L.G.T.];

− impugnação de providências cautelares adoptadas pela administração tributária (com as espe-
cialidades que constam do art. 144º) [art. 97º, n.º 1, alínea g), deste Código];

− a impugnação dos actos de apreensão (art. 143º deste Código)».
Ora, no caso vertente, estando em causa um acto de reversão proferido em processo de execu-

ção fiscal, o meio processual a utilizar para impugnar a legalidade desse acto será, não o processo de 
impugnação judicial, mas um dos que a lei prevê para os interessados defenderem os seus interesses 
perante o processo executivo.

Como se deixou sublinhado no acórdão proferido por esta Secção em 30/09/2009, no recurso 
n.º 626/09, cuja doutrina sufragamos, «É pacífico na jurisprudência e na doutrina, que a impugnação 
judicial, regulada nos artigos 99.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
(CPPT), constitui o meio de reacção paradigmático de que dispõe o contribuinte para atacar, com 
fundamento em qualquer ilegalidade, o acto tributário, tomado este em sentido próprio, ou seja, como 
acto de liquidação do tributo, sendo igualmente este o meio processual adequado para reagir contra 
outros actos em matéria tributária para os quais a lei preveja ser este o meio de reacção do contribuinte 
(cfr. o n.º 1 do artigo 97.º do CPPT). Também não oferece dúvida dispor o responsável subsidiário 
da faculdade de impugnar a liquidação de imposto, a par da faculdade de se opor à execução, pois 
que são garantias que a própria lei lhe assegura (cfr. os artigos 22.º, n.º 4 e 23.º, n.º 5 da Lei Geral 
Tributária  - LGT) e, que se saiba, ninguém legitimamente contesta.».

No mesmo sentido, e entre tantos outros, os acórdãos do STA de 13.07.2005, no recurso n.º 504/05; 
de 11.04.2007, no recurso n.º 19/07; de 08.03.2006, no recurso n.º 1249/05; de 4.06.2008, no recurso 
n.º 76/08; de 19.11.2008, no recurso n.º 711/08; de 27.05.2009, no recurso n.º 448/09; de 15.09.2010; 
no recurso n.º 234/10; de 24.02.2011, no recurso n.º 105/11; de 2.05.2012, no recurso n.º 300/2012; de 
12.09.2012, no recurso n.º 453/12; e de 18.06.2013, no recurso n.º 640/13.

Deste modo, sendo sindicado o acto de reversão praticado na execução contra o responsável 
subsidiário B…….., e não o acto de liquidação dos impostos donde emerge a dívida pela qual foi 
responsabilizado (ao qual, aliás, a impugnante, ora recorrente, não imputa qualquer ilegalidade), a 
impugnação judicial não é, obviamente, o meio idóneo para reagir contra esse acto, pois tendo sido 
praticado no âmbito de processo executivo, terá de ser atacado através dos meios processuais previstos 
para a defesa de actos praticados nesse tipo de processo de natureza executiva.

Coloca -se, porém, a questão de eventual convolação para outra forma de processo, em consonância 
com o preceituado nos arts. 97º, n.º 3, da LGT e 98º, n.º 4, do CPPT, tendo em conta que ela é obri-
gatória, excepto se não for possível utilizar a petição inicial para outra forma de processo, pois como 
tem sido afirmado, de forma reiterada pela jurisprudência, não deve operar -se a convolação, sob pena 
da prática de um acto inútil e, como tal, proibido por lei (art. 130º do actual CPC), quando a petição 
inicial não possa ser aproveitada para outra forma de processo.

Face à causa de pedir gizada e pedidos formulados na petição inicial, verifica -se que o que se 
pretende, essencialmente, é obter o reconhecimento da ilegitimidade do revertido para a execução (por 
não lhe dever ser imputada qualquer responsabilidade pelo pagamento da dívida exequenda), o que 
importaria, necessariamente, a extinção da execução contra ele e, por decorrência, o levantamento da 
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penhora do imóvel realizada em 15/01/2007, cujo direito de propriedade a Recorrente adquiriu por 
contrato de compra e venda celebrado muito posteriormente, mais precisamente em 24/03/2009.

Ou seja, a impugnante, ora recorrente, não pretende atacar directamente o acto da penhora, pois 
como ela própria reconhece, a sua aquisição do direito de propriedade do imóvel foi efectuada em 
momento posterior à penhora e seu registo na Conservatória de Registo Predial, pelo que essa penhora 
não constitui um acto ofensivo ou incompatível com o seu direito, ou, sequer, um acto lesivo para si, 
pois na altura em que a penhora foi efectuada ela não era dona do prédio. E ela sabia, quando adquiriu 
o prédio e face ao teor do registo predial, que ele já se encontrava penhorado, e que por força do dis-
posto no art. 819º do Código Civil são inoponíveis em relação à execução os actos de disposição dos 
bens penhorados (1).

Não pretendendo ela atacar o acto de penhora desse imóvel, mas o anterior acto de reversão da 
execução contra o aludido B………, penhora que, de qualquer modo, não constitui um acto lesivo para 
ela, não podemos sufragar o entendimento expresso pelo Magistrado do Ministério Público no douto 
parecer acima transcrito, no sentido da possibilidade legal de convolar esta impugnação em reclamação 
deduzida ao abrigo do art.276º do CPPT contra o acto da penhora com vista à sua anulação.

Por outro lado, e como também reconhece a recorrente, face ao momento em que ocorreu a aqui-
sição do direito de propriedade, está -lhe igualmente vedado o acesso à via processual de embargos de 
terceiro, por tal direito não ser incompatível com o acto de agressão patrimonial que a penhora representa. 
Com efeito, os embargos de terceiro constituem um incidente que corre por apenso à causa em que haja 
sido ordenado o invocado acto ofensivo do direito de um terceiro (o embargante) e que visa permitir 
a sua intervenção nessa causa para fazer valer, no confronto de ambas as partes, um direito próprio 
incompatível com as pretensões por aquelas deduzidas, direito que tem de existir à data da penhora.

Finalmente, apesar de o acto que se pretende directamente atacar ser o da reversão – pois, como 
vimos, a causa de pedir reconduz -se, em termos jurídicos, à ilegitimidade do revertido para execução 
fiscal por, alegadamente, não lhe poder ser imputada a responsabilidade subsidiária pelo pagamento da 
dívida – e tal representar fundamento legítimo para dedução de oposição à luz do disposto no art. 204.º, 
n.º 1, alínea b), do CPPT, o certo é que a recorrente carece de legitimidade para a deduzir, o que invia-
biliza a convolação nesse meio processual.

Com efeito, por força do disposto no art. 26, n.º 3, do Código de Processo Civil, o critério supletivo 
de aferição da legitimidade processual para a dedução de oposição deve basear -se no interesse em de-
mandar ou contradizer, face ao objecto do processo, individualizado pela relação material controvertida 
tal como o autor a configura. Pelo que só o executado/revertido deterá legitimidade para impugnar o 
acto de reversão da execução contra si, carecendo a ora recorrente de legitimidade para tal.

Por último, e ao contrário do que pretende a recorrente [conclusões F) a I)], não pode operar -se 
a convolação para acção de reconhecimento de direito ou interesse legítimo em matéria tributária, 
prevista no art. 145º do CPPT, pela singela razão de que o acto de reversão não foi dirigido contra si, 
não afectando, por isso, os seus direitos ou interesses legítimo em matéria tributária. O que a recor-
rente pretende, afinal, é a tutela judicial do seu direito de propriedade contra a expectativa de venda 
do imóvel no processo de execução fiscal, direito de propriedade esse que não integra o conceito de 
direito ou interesse legítimo de natureza tributária.

Em suma, as ilegalidades apontadas na p.i. ao acto de reversão só podiam servir de base a opo-
sição à execução fiscal, para a qual a recorrente carece de legitimidade, não existindo qualquer meio 
processual que viabilize a tutela judicial de direito e interesse alheio, que só ao revertido assistia e que 
ele não quis exercer.

E continuando o imóvel penhorado sujeito à execução quaisquer que sejam os actos realizados 
pelo executado a seu respeito, não podendo a sua posterior alienação ser oposta ao exequente, nem 
podendo impedir -se o prosseguimento da execução, permanecendo a sujeição desse bem ao poder exe-
cutório do órgão público de execução, entendemos que o recurso não pode ser provido nem suspensa 
a execução fiscal.

Termos em que se impõe manter a decisão recorrida, por ocorrer a excepção dilatória de erro na 
forma de processo, insusceptível de convolação.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 13 de Novembro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Pedro 
Delgado.

(1) Preceito que tem de ser interpretado no sentido de que a penhora de um bem não importa a indisponibilidade jurí-
dica dele por parte do executado; o que acontece é que, se o executado o fizer, essa alienação não produz efeitos em relação 
ao exequente, que continua a gozar da garantia resultante da penhora anteriormente materializada  - a penhora não retira ao 
executado a propriedade dos bens, a qual só cessará pelos futuros actos executivos, como decorre do próprio princípio da livre 
disposição jurídica do direito, apenas sob a ineficácia da disposição para com a execução – cfr. por todos, o Acórdão do STJ 
de 2.11.2004, in CJ/STJ, 2004, 3º, pág. 100. 
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 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Revista excecional (artº 150º do CPTA). Pressupostos.

Sumário:

 I —  O recurso de revista excecional previsto no artº 150º do CPTA só é admissível se 
for claramente necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estivermos 
perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de 
importância fundamental.

 II —  Não se justifica, à luz da apontada disposição legal, a admissão de revista para 
reapreciar a questão de saber se a outorga em 11.11.2002, de uma procuração 
irrevogável para venda de imóvel, tem efeito translativo de propriedade, e, em, 
consequência, se o prazo de caducidade do direito de liquidação tem lugar a partir 
outorga da referida procuração.

Processo nº: 630/13 -30.
Recorrente: A………….
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. A…………, com os demais sinais nos autos, veio, ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA, 
recorrer do acórdão do TCA Sul, de 11.12.2012, proferido no Processo nº 04873/11 (v. fls. 172/173), 
apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª). A presente Revista deve ser admitida por versar sobre a questão jurídica controversa e assente 
numa interpretação “contra legem” dos art°s 10º do CIRS, do art° 2°, n° 2, alínea a) e 3, alínea, c) do 
CIMT bem como do art° 45° da L.G.T..

2ª). A “questio decidendi” é saber se a outorga de uma procuração irrevogável para venda de 
imóvel tem ou não efeito translativo de propriedade.

3ª). Entende o recorrente que, quer pelo art° 10° do CIRS (sobretudo o n° 3, alínea a), quer pela 
Lei expressa no art° 2°, n° 2, alínea a) e 3, alínea c) do CIMT, esse efeito decorre naturalmente de tal 
documento.

4ª). Entendeu o TCAS que, “in casu”, a referida procuração — da alínea B) dos factos prova-
dos — não opera esse efeito que, só se verificaria com a outorga da escritura pública.

5ª). Esta decisão do Tribunal “a quo” é “contra legem” e também não encontra justificação na 
ratio invocada do art° 10º do CIRS, aliás:

6ª). A dita decisão parte de um pressuposto de total obnubilação desse instrumento notarial que des-
valoriza ao ponto de deixar em também causa a força típica de tal documento como meio de prova.

7ª). O que legítima que este STA, excecionalmente, possa também julgar em sede de erro de 
apreciação de prova (ex. vi do art° 150°, n° 4 “in fine” do C.P.T.A.).

Assim:
Nos termos expostos e nos mais que os Excelentíssimos Senhores Conselheiros venham a suprir 

deve ser admitido o presente recurso e, em consequência, ser decidido pela procedência do pedido 
do recorrente, revogando -se o Acórdão recorrido e proferido Acórdão que, aplicando a Lei aos factos 
provados, remeta a translação de propriedade à data da procuração irrevogável e declare a caducidade 
do Imposto pretendido, assim se fazendo a sempre pedida e esperada,

JUSTIÇA.
II. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 233/234 no qual defende a não admissão do recurso, 

com a seguinte argumentação:
“Assim sendo, este tipo de recurso só se justifica se estamos perante questão que é, manifestamente, 

suscetível de se repetir num número de casos futuros indeterminados, isto é, se se verifica a capacidade 
de expansão da controvérsia que legitima o recurso de revista como garantia de uniformização do direito 
nas vestes da sua aplicação prática.

Não é de admitir o recurso de revista excecional quando se está perante uma questão pontual e 
puramente individual, que não é particularmente complexa ou melindrosa do ponto de vista jurídico e 
não reveste uma importância fundamental do ponto de vista social, e quando não se invoca que a dou-
trina e/ou jurisprudência se tenha vindo a pronunciar em sentido divergente sobre a questão, tornando 
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necessária a sua clarificação de forma a obter a melhor aplicação do direito, nem se invoca ou vislumbra 
que tenha ocorrido um erro manifesto ou grosseiro na decisão recorrida”.

Analisadas as alegações e conclusões das alegações de recurso do recorrente constata -se que apenas 
invoca como fundamento de admissão do recurso que se trata de questão jurídica controversa e assente 
numa interpretação «contra legem» dos artigos 10.° do CIRS e 2.°/2/ a)/31 c) do CIMT.

Ora, compete ao recorrente expor ao STA as razões pelas quais, em seu entender, ocorrem os 
pressupostos da sua admissão, sob pena de não admissão do recurso.

O que, como se referiu, para não ter sido plenamente, conseguido.
Mesmo que assim se não entenda, parece -nos certo que, salvo melhor juízo, a revista nunca poderá 

ser admitida.
A questão que o recorrente pretende ver reapreciada pelo STA tem a ver com a questão de saber 

se a outorga de uma procuração irrevogável para venda de imóvel tem ou não efeito translativo da 
propriedade nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 10.° do CIRS.

A nosso ver, ressalvado melhor juízo, atenta a concreta factualidade apurada pelas instâncias, 
não se verifica uma capacidade de expansão da controvérsia que legitime a admissão da revista como 
garantia de uniformização do direito nas vestes da sua aplicação prática.

De facto, estamos perante uma situação pontual, que não é particularmente complexa ou melindrosa 
do ponto de vista jurídico, nem revestindo uma importância fundamental do ponto de vista social.

A recorrente nem sequer invoca que a doutrina e/ou jurisprudência se tenham vindo a pronunciar 
em sentido contrário sobre a questão, tomando, desse modo, necessária a sua clarificação para se obter 
uma melhor aplicação do direito.

Por último diga -se que, nem a recorrente alega, expressamente, nem se vê que a decisão recorrida 
esteja ferida por erro manifesto ou grosseiro,

Termos em que, salvo melhor juízo, não deve ser admitido o recurso”
III. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A) O impugnante e mulher celebraram com B………… contrato promessa de compra e venda do 

imóvel inscrito na matriz da freguesia de …………, concelho de Sintra, sob o artigo 1604.°, datado de 
22/09/2001, nos termos que constam de fls. 26/28, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido 
(Doc. 3 da PI).

B) No dia 11/11/2002, no 2.° Cartório Notarial de Sintra, o impugnante e mulher outorgaram 
procuração irrevogável a favor de B…………, para vender o imóvel inscrito na matriz da freguesia 
de …………, concelho de Sinta, sob o artigo 1604.°, e o imóvel inscrito na matriz da freguesia do 
…………, concelho do Crato, sob o artigo 402°, nos termos que constam de fls. 29/31, cujo teor aqui 
se da por integralmente reproduzido (Doc. 4 da PI).

C) No dia 03/07/2003, no Cartório Notarial de Lisboa de …………, foi celebrada escritura pública 
de compra e venda do imóvel inscrito na matriz da freguesia do …………, concelho do Crato, sob o 
artigo 402.°, na qual figura como vendedor B…………, na qualidade de procurador do impugnante e 
mulher, sendo o preço de €135.000,00, nos termos que constam de fls. 32/38, cujo teor aqui se da por 
integralmente reproduzido (Doc. 5 da PI).

D) No dia 20/11/2003, no 2.° Cartório Notarial de Sintra, foi celebrada escritura publica de compra 
e venda do imóvel inscrito na matriz da freguesia de …………, concelho de Sinta, sob o artigo 1604.°, 
na qual figuram como vendedores o impugnante e mulher e como compradora a sociedade “C…………, 
Lda.”, sendo o preço de € 250.000,00, nos termos que constam de fls. 39/43, cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido (Doc. 6 da PI).

E) O impugnante adquiriu o imóvel identificado no ponto D através de escritura pública, efetuada 
no dia 13/07/1999, no 3.° Cartório Notarial de Lisboa, pelo valor de € 43.644,81 (PAT apenso).

F) O impugnante adquiriu o imóvel identificado no ponto C através de escritura pública, efetuada 
no dia 02/11/1989, no 24.° Cartório Notarial de Lisboa, pelo valor de € 39.903,83 (PAT apenso).

G) O impugnante não declarou em sede de IRS os rendimentos provenientes das vendas indicadas 
nos pontos C e D e foi sujeito a uma ação inspetiva com origem na ordem de serviço n.° 01200704781, 
de 30/07/2007, cujo relatório e respetivos anexos constam de fls. 66/132 do PAT apenso aqui se dão 
por integralmente reproduzidos, e onde se pode ler:

«Da verificação tributária efetuada constatamos que o sujeito passivo em causa, auferiu no ano 
de 2003 rendimentos derivados da alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis categoria 
G — cujo valor de realização foi de € 250.000,00, referente a venda do prédio urbano composto de 
casa e garagem, sito na Av. …………, nº ………, …………, freguesia de …………, Concelho de Sin-
tra, descrito na Conservatória do Registo Predial de Sintra, sob o n° 43.583, e inscrito na matriz sob o 
art° 1604, conforme escritura lavrada no 1º Cartório Notarial de Sintra, em 20/11/2003.//Rendimentos 
auferidos pela alienação de outro imóvel, cujo valor de realização foi de € 135.000,00, referente a venda 
do prédio urbano destinado a habitação, sito na Rua …………, freguesia do …………, Concelho do 
Crato, descrito na Conservatória do Registo Predial do Crato sob o n° 833, inscrito na matriz sob artº 402, 
conforme escritura lavrada no 18° Cartório Notarial de Lisboa, em 03/07/07.// Os rendimentos auferidos 
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consubstanciam rendimentos da categoria G, nos termos da alínea a) do n.° 1 do artigo 10.° do CIRS 
e como tal são sujeitos a tributação em sede de IRS. (...) // Os imóveis foram ambos adquiridos pelo 
sujeito passivo, por escrituras públicas, efetuadas em 02/11/1989, no 24° cartório notarial de Lisboa, 
e a outra em 13/07/1999, no 3° Cartório Notarial de Lisboa e só saíram da sua esfera patrimonial em 
2003, como se prova por consulta ao seu património. (...) propomos que se proceda a correção oficiosa 
da declaração Modelo 3 — Anexos B e G, como a seguir se discrimina:

Ano de Realização // 07/2003 // 11/2003 // Valor de Realização // €135.000,00 // €250.000,00
Ano de Aquisição 7/07/1999 /7/11/1989 // Valor de Aquisição €43.644,81 // € 39.903,83.
Cálculo da Mais -valia Fiscal (MVF): MVF = (VR -VA x Coef) — Encargos x 50% Sendo: VR — Va-

lor de realização (Art° 44º do CIRS) VA — Valor de Aquisição (Artº 45º do CIRS) // Coef — Coeficiente 
de desvalorizarão da moeda (Art° 50º do CIRS vide Portaria 287/2003 de 03/04.) Encargos — (Art° 51° 
do CR5) 0,5 — (n° 2 do Artº 43° do CIRS). Assim, teremos (€ 135,000,00 — € 43,644,81 x 1,11) x 0,5 
€43.227,13 // €250.000,00 — € 39,903,83 x 1,97) x 0,5 = € 85.694,73

Total das Mais — Valias Apuradas = € 128.921,86 - (fls. 66/132 do PAT apenso).
H) Desta ação inspetiva resultou uma correção global de € 154.858,16 por omissão dos seguintes 

rendimentos: — rendimentos de categoria G, resultantes da alienação dos imóveis identificados nos 
pontos C e D, apurando -se uma mais valia no valor de €128.921,86; // — rendimentos de categoria B, 
apurando -se correção técnica no valor de €25.936,30 (fls. 66/ 132 do PAT apenso).

I) Foi então elaborado documento de correção e emitida a liquidação adicional de IRS 
n.° 20074575609, no dia 12/11/2007, que originou a nota de cobrança n.° 20071322026, no valor de 
€ 58.624,66, com data limite de pagamento no dia 26/12/2007, remetida ao impugnante no dia 20/11/2007 
(PAT apenso e Lis. 7/17 da reclamação graciosa apensa).

J) No dia 18/02/2008, o impugnante apresentou reclamação graciosa parcial desta liquidação, na 
parte respeitante às correções dos rendimentos da categoria G (e não B), a qual foi indeferida (recla-
mação graciosa apensa).

K) No dia 11/12/2008, o impugnante apresentou recurso hierárquico desta decisão da reclamação 
graciosa (recurso hierárquico apenso).

Ao abrigo do artigo 712.°/1/a), do CPC, foi aditada a seguinte matéria de facto:
L) O despacho de indeferimento da reclamação graciosa data de 07.11.2008 e foi notificado ao 

reclamante através de oficio com AR, recebido em 14.11.08 — fls. 59/63 do PAT.
M) Em 05.01.2009, o processo relativo ao recurso hierárquico deu entrada na Divisão de Justiça 

Administrativa da Direção -Geral dos Impostos — fls. 20 do PAT.
N) A p.i. da presente impugnação judicial deu entrada em 13.04.2009 — fls. 3.
O) O contrato referido na alínea A) foi outorgado através de documento simples, assinado pelas 

partes, sem reconhecimento notarial.
Impõe -se retificar a alínea J), do probatório, dando conta de que a reclamação graciosa incidiu 

sobre a correção à matéria coletável no que respeita aos rendimentos de categoria G.
IV. Colhidos os vistos legais cumpre agora decidir.
V. Conforme acima referido, está interposto recurso de revista do acórdão do TCAS, de 11 de 

dezembro de 2012, ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA, pelo que importa apreciar agora a sua 
admissão liminar.

V.1. O artº 150º citado, estabelece o seguinte:
“1. Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou 
quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

2. A revista só pode ter como fundamento a violação de lei substantiva ou processual.
3. Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente 

o regime jurídico que julgue adequado.
4. O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objeto 

de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova 
para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.

5. A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do nº 1 
compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objeto de apreciação preliminar sumária, a 
cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso 
Administrativo”.

Sobre essa relevância jurídica ou social, de importância fundamental ou da necessidade da admissão 
do recurso para uma melhor aplicação do direito, esta Secção tem -se pronunciado de forma reiterada e 
uniforme, pelo que iremos aqui reproduzir parte do que ficou escrito nesta matéria no recente acórdão 
de 25.09.2013 – Processo nº 01013/13.

“2. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
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Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal.

Tal preceito prevê, assim, a possibilidade recurso de revista excecional para o STA quando esteja 
em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de im-
portância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito.

Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excecionalidade deste recurso, 
referindo que ele só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito, sob pena de se desvir-
tuarem os fins tidos em vista pelo legislador.

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

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

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

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

Deste modo, e como repetidamente tem sido afirmado pela jurisprudência, o que em primeira 
linha está em causa no recurso excecional de revista não é a solução concreta do caso subjacente, não 
é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo 
a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional, pois que para isso 
existem os demais recursos, ditos ordinários”!.

V.2. Vejamos então se, no caso dos autos, tais requisitos se verificam.
A questão que o recorrente pretende ver apreciada por este STA, consiste em saber se a outorga 

de uma procuração irrevogável para venda de imóvel tem efeito translativo de propriedade, e, em, 
consequência, se o prazo de caducidade do direito de liquidação tem lugar a partir outorga da referida 
procuração.

Para justificar a admissão do recurso, invocam os recorrentes apenas que a decisão assentou numa 
interpretação “contra legem” dos art°s 10º do CIRS, do art° 2°, n° 2, alínea a) e 3, alínea, c) do CIMT 
bem como do art° 45° da L.G.T, já que, quer pelo art° 10° do CIRS (sobretudo o n° 3, alínea a), quer 
pela Lei expressa no art° 2°, n° 2, alínea a) e 3, alínea c) do CIMT, esse efeito decorre naturalmente 
de tal documento.

Assim sendo, a dita decisão parte de um pressuposto de total obnubilação desse instrumento 
notarial que desvaloriza ao ponto de deixar em também causa a força típica de tal documento como 
meio de prova., o que legítima que este STA, excecionalmente, possa também julgar em sede de erro 
de apreciação de prova (ex. vi do art° 150°, n° 4 “in fine” do C.P.T.A.).

Ora, desde logo se vê que estamos perante uma situação pontual, pouco suscetível de se repetir 
em outros casos concretos, sem relevância do ponto de vista social.
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Também do ponto de vista jurídico não se vê que a questão seja complexa ou melindrosa de molde 
a suscitar a intervenção deste STA para resolver divergências que se possam suscitar na jurisprudência. 
Aliás, como bem nota o MºPº a recorrente não alega sequer doutrina ou jurisprudência que se tenha pro-
nunciado em sentido contrário ao decidido e que demonstre a tal necessidade de clarificação jurídica.

Finalmente, o fundamento da melhor aplicação do direito tem de resultar do fato de a decisão se 
mostrar ferida de erro manifesto ou grosseiro, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, no caso concreto, foi decidido no acórdão recorrido que, para efeitos de mais va-
lias, o artº 10º, nºs 1, alínea a) e 3, alínea a) do CIRS não contempla a procuração irrevogável como 
instrumento de transferência de propriedade. Assim sendo e porque à data da celebração de cada uma 
das escrituras públicas em presença nos autos os recorrentes eram os únicos titulares do direito de 
disposição e de alienação sobre cada um dos imóveis, tendo exercido o referido direito através da ou-
torga das respectivas escrituras públicas na qualidade de proprietários vendedores, é esse o momento 
da transmissão da propriedade. E, deste modo, é também a partir desse momento que se deve contar o 
prazo de caducidade do direito de liquidação.

Trata -se de uma interpretação jurídica plausível, sendo certo que, tal como referido no parecer do 
MºPº, os recorrentes nem sequer invocaram doutrina ou jurisprudência se tenham vindo a pronunciar 
em sentido contrário sobre a questão.

De todo o modo, ainda que existisse erro de julgamento, esse erro, só por si, não justificaria a 
admissão do recurso, pois que não estamos perante 3º grau de jurisdição.

Em resumo: não ocorrem os requisitos para a admissão da revista, com ela se pretendendo apenas 
manifestar a discordância com o decidido, o que está fora do âmbito do presente recurso de revista.

VI. Nestes termos e pelo exposto não se admite o recurso.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 13 de novembro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Revista excecional (artº 150º do CPTA). Pressupostos.

Sumário:

 I —  O recurso de revista excecional previsto no artº 150º do CPTA só é admissível se 
for claramente necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estivermos 
perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de 
importância fundamental.

 II —  Não se justifica, à luz da apontada disposição legal, a admissão de revista para 
reapreciar a questão de saber se uma “Taxa Municipal de Infraestruturas Urba-
nísticas” constitui taxa ou imposto, invocando -se que o município não suportou 
quaisquer despesas, quando este fato nem está provado e se constata que a decisão 
recorrida seguiu a jurisprudência mais recente sobre a questão, não se eviden-
ciando assim erro manifesto ou grosseiro na decisão.

Processo n.º 734/13 -30.
Recorrente: A……………….., SA.
Recorrido: Câmara Municipal do Porto.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo: (*) Este 
acórdão já tem as rectificações feitas através do acórdão de 18 de dezembro de 2013.

I. “A………………, SA”, com os demais sinais nos autos, veio, ao abrigo do disposto no artº 150º 
do CPTA, recorrer do acórdão proferido pelo TCA Norte em 08.11.2012 (v. fls. 1130/1150), apresen-
tando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª). Constitui entendimento pacifico da jurisprudência da Secção de Contencioso Tributário do 
STA que a figura recurso de revista excecional, previsto no artigo 150º CPTA, é igualmente admissí-
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vel no âmbito do contencioso tributário  - nesse sentido acórdão do STA de 30.05.2012 proferido no 
processo n.º 415/12.

2ª. A matéria que permite esse recurso excecional de revista reside: i) na apreciação de uma ques-
tão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental, ou, ii,) quando a 
admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

3ª). Entende a Recorrente que no presente processo verificam -se ambos os pressupostos de ad-
missibilidade da revista pelo STA, como já teve oportunidade de antecipar no seu requerimento de 
27.11.2012.

4ª). É que a legalidade das taxas é altamente sensível, questionável e complexa  - justificando este 
recurso de revista, desde logo, pela: i) relevância social/jurídica/económica sustentada em casos em 
que: i) existe prova que o loteador procedeu por sua conta ao pagamento de todos os custos e obras 
de infraestruturas; ii) que o Município não realizou ou custeou qualquer trabalho ou suportou nessa 
data e até hoje qualquer encargo ou despesa por conta do aludido loteamento; iii) mostra -se o recurso 
claramente necessário para uma melhor aplicação do direito face a esta questão jurídica de grande re-
levância económica de ter ocorrido dupla tributação e de modo a definitivamente apreciar a legalidade 
deste tipo de “taxas” nesses casos de receitas autoritariamente estabelecidas em que o loteador suportou 
integralmente todas as despesas de reforço de infraestruturas e simultaneamente liquidou avultadas 
quantias pecuniárias; iv) atenta a sensibilidade e complexidade do presente processo (esta ultima, desde 
logo, evidente e revelada pela pendência dos autos desde 1998); v) pela violação da lei substantiva 
e processual relativa a nulidade declarada no acórdão do T04 relativamente à taxa de compensação; 
impõe -se a revisão da decisão proferida em revista excecional do STA.

5ª). É evidente a necessidade da revista para uma melhor aplicação do direito no presente processo, 
desde logo, perante a expansão da controvérsia já que a discussão em lide extravasa a situação dos 
autos e terá repercussão noutros processos onde se discute a natureza dos tributos impugnados e a sua 
legalidade por dupla tributação e ausência de contraprestação ou utilidade pública prestada à impugnante 
 - desde logo nas situações em que, tal como a Recorrente, tenha a impugnante liquidado os tributos e 
simultaneamente realizado integralmente todas as obras e reforço de infraestruturas necessárias.

6ª). A somar à questão material haveria ainda que admitir a revista excecional quanto ao recurso da 
“taxa de compensação”  - para quem a entenda como isoladamente impugnada  - na medida em que em 
relação a esta a decisão do TCAN foi proferida em 1º grau de jurisdição, sendo por conseguinte evidente 
a necessidade para uma melhor aplicação do direito a admissibilidade deste recurso excecional.

7ª). A relevância jurídica fundamental reside, ainda, na importância prática das questões em 
discussão nos autos de modo a evitar a repetição da apreciação dos mesmos vícios em questões seme-
lhantes ao nível substantivo e processual, na verdade, estes autos, intentados em 1998 (século passado), 
apresentam grande complexidade jurídica e processual nomeadamente ao nível do enquadramento 
processual e normativo (desde logo, os presentes autos atravessaram diversos regimes processuais e 
normativos ao cabo destes últimos CATORZE ANOS).

8ª). Acresce a complexa apreciação da legalidade e constitucionalidade dos tributos, repercussão 
das decisões judiciais no enquadramento do regime urbanístico e das receitas das “Finanças Locais”, 
verificação do sinalagma, recorribilidade, etc...), sendo essa discussão altamente refinada na doutrina e 
jurisprudência implicando longo estudo e consulta doutrinária e jurisprudencial (acresce a dificuldade da 
necessidade de compatibilizar os diversos regimes legais aplicáveis por força das diversas e sucessivas 
alterações legislativas ocorridas);

9ª). A somar a isso, a admissão do presente recurso excecional de revista importa relevância jurídica 
fundamental, não só por um dos temas constituir jurisprudência fixada pelo Tribunal Constitucional 
 - que considera que os tributos cobrados são inconstitucionais quando o sujeito passivo os liquida e 
simultaneamente executa todas as infraestruturas e reforços necessários.

10ª). Assim, como se reconheceu no douto acórdão do TCAN que a empresa realizou obras de 
infraestruturação à sua custa esse elemento é crucial para sustentar e fixar definitivamente jurisprudên-
cia, neste e outros processos semelhantes  - com idêntica dignidade e relevância social  - a ilegalidade 
dos tributos (em linha com a posição que o Tribunal Constitucional sustentou no acórdão n.º 258/2008, 
de 30 de abril.

11ª). A relevância fundamental da presente revista radica ainda na melhor aplicação do direito 
quanto à fixação da jurisprudência que a “taxa” criada por este Regulamento  - impugnado só ser devida 
quando a obra de urbanização a realizar tenha determinado ou venha a determinar a prestação efetiva 
pelo município das ações urbanísticas, de modo a que seja inequívoca a sua natureza sinalagmática que 
permita qualificá -la como uma verdadeira taxa.

12ª). Perante a situação dos autos está afastada a hipótese deste tributo poder ser encarado como 
uma contribuição especial, uma vez que a prestação pública que exige o seu pagamento foi realizada 
tendo em vista ou como consequência da obra a edificar, assumindo, pois, o cariz de contraprestação 
específica.
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13ª). Esta análise de revista, impõe -se ainda para atestar o caráter de reciprocidade da taxa na 
alternativa proporcionada ao devedor da “taxa” de a solver em espécie, mediante a realização das obras 
de infraestruturas urbanísticas direta ou indiretamente determinadas pela sobrecarga urbana pela qual 
a “taxa” seja devida, nos termos do n.º 2, do artigo 6.º, do RTRJLJ.

14ª). A fim de melhor aplicar o direito, neste processo de avultados valores de tributos liquidados, 
é evidente atestar a ausência de equivalência na “Taxa de Urbanização” e à inexistente base jurídica 
para a liquidação da “Taxa de Compensação”, que tem vindo a ser confirmado pelas sucessivas alte-
rações legislativas (as quais obrigam a uma cada vez mais justificação económica e financeira para a 
equivalência económica) e pela clarificação da natureza perequativa das compensações urbanísticas, o 
que, claro está, as afasta liminarmente de qualquer figura tributária, muito menos enquanto taxa;

15ª). Acresce ainda que, quem entendesse constituir recurso independente e autónomo a designada 
“taxa de compensação”, sempre em relação a tal decisão impor -se -ia a admissão de recurso de revista 
atento que o douto acórdão do TCAN veio a considerar (em 1º grau de jurisdição) que a mesma não 
havia sido impugnada pela Recorrente e que a mesma não podia ser conhecida pelo tribunal oficiosa-
mente “ex novo”, declarando nula, nessa parte, a decisão da 1ª Instância.

16ª). É que tendo sido o TCAN oficiosamente a enquadrar essa mesma nulidade na alínea e) do 
n.º 1 do art.º 668.º do CPC, reconhecendo que a Recorrida não o teria feito  - a existir essa nulidade a 
mesma já tinha constituído caso julgado no momento da prolação do douto acórdão do TCAN.

17ª). Importa, pois, para uma melhor aplicação do direito admitir o presente recurso de revista, 
visto que também nessa parte  - “taxa de compensação” - sempre teria ocorrido ofensa de caso julgado, 
desde logo por violação dos art,ºs 202º, 204.º e 205.º da CRP  - que embora já tenha sido invocada no 
prazo de 10 dias junto do TAN sempre haveria que ser decidida.

18ª). E, neste caso, em que o TCAN veio a considerar que a taxa de compensação declarada in-
constitucional pela 1ª instância não havia sido impugnada, inexistindo recurso ordinário que pudesse 
ser intentado para melhor aplicar o direito e conhecer em 2º grau de jurisdição essa matéria, conhecida 
“ex novo”, que o presente recurso de revista.

19ª). Em situações em que declarando o TCAN (2ª instância) em 1º grau de jurisdição ter ocorrido 
nulidade da sentença por “excesso de pronúncia” em que ocorre ofensa de caso julgado, será de admitir 
sempre recurso excecional de revista de modo a permitir a melhor aplicação de direito.

20ª). Quando a nulidade dessa parte da decisão da 1ª Instância versa sobre a declaração de incons-
titucionalidade do tributo (taxa de compensação) apreciada em 1º grau de jurisdição pelo TCAN, sendo 
que essas questões (natureza dos tributos e ofensa de caso julgado) irá interessar a um leque alargado 
de interessados em eventuais casos futuros, pelo que, o presente recurso servirá para uma melhor e, a 
partir da pronúncia do STA, uniforme aplicação do direito.

21ª). Desde logo, equacionada as questões a tarefa de interpretação de normas jurídicas que re-
velaram especial e particular complexidade do ponto de vista jurídico  - não só por diversos pareceres 
doutrinários emitidos, como divergência de jurisprudencial, morosidade dos autos pendentes desde 1998 
 - são razões que implicam a relevância superior à comum, já que tão pouco recolheu decisão conforme 
nas duas instâncias, carecendo, por isso, de especial relevo jurídico ao nível de revista.

22ª). Trata -se, pois, de questões que transcendem o interesse particular da ora Recorrente, uma vez 
que não se mostra admissível a manutenção na ordem jurídica de uma decisão que viole e contrarie o 
firmado por acórdãos do Tribunal Constitucional e princípios constitucionais (supra citados), bem como 
o outro Acórdão do TCAS proferido no processo n.º 6958/02  - aqui junto e já citado no requerimento 
apresentado pela Recorrente a 27.11.2012.

23ª). Assim, interpretação contrária ao entendimento pacífico de ser admissível recurso de revista 
na situação dos autos, violaria os mais elementares princípios de direito, nomeadamente de igualdade, 
da tutela jurisdicional efetiva, do direito ao recurso e da ofensa de caso julgado.

Sem prescindir:
24ª). Mesmo que V. Exas. entendam não ser de admitir o recurso excecional de revista ao abrigo 

do art.º 150.º/1 do CPTA, entende a Requerente/Recorrente que sempre haveria lugar à admissão de 
recurso para o STA (2.ª Secção) com base em oposição de acórdãos, ao abrigo do artº. 280º. do CPPT 
 - aliás, como já teve oportunidade de adiantar no TCAN em 27.11.2012 quando manifestou intenção 
de recorrer desse acórdão de fls. 1130 a 1150.

25ª). É manifesta a oposição do douto acórdão proferido a 08.11.2012 pelo TCAN de fls. 1130 
a 1150 nomeadamente com o anterior Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul proferido em 
01.04.2003 no processo n.º 6958/02 já transitado em julgado  - que ora se junta em anexo  - de ora em 
diante designado por acórdão fundamento que sobre a mesma questão de direito, relativa a designada 
“taxa urbanística”, adotou solução oposta ao acórdão recorrido, daí que, SUBSIDIARIAMENTE, e 
por mera CAUTELA e dever de patrocínio, declara interpor recurso para o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo (Pleno da Secção de Contencioso Tributário) por oposição dos dois citados acórdãos, nos 
termos do art.º 280º do CPPT.
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26ª). É que sendo o STA competente para apreciar os requisitos da admissibilidade de recurso 
de revista ao abrigo do art.º 150.º/5 do CPTA, decisão que entendesse não ser o mesmo admissível 
implicará a admissão de recurso por oposição de acórdãos ao abrigo do artº 280.º do CPPT  - como se 
requereu e requer a título subsidiário (tanto mais que por analogia ao art.º 721.º -A/1/c) do CPC sempre 
seria motivo de recurso excecional de revista a existência de oposição de acórdãos.

27. Neste sentido, como este Venerando Tribunal já se pronunciou expressa e favoravelmente, ao 
analisar um processo de recurso de revista apresentado no âmbito do CPPT ao abrigo do artigo 150.º 
do CPTA, caso entenda que não são verificados os requisitos de admissibilidade de recurso de revista, 
que se digne admitir o recurso por oposição entre os acórdãos supra citados (TCAN  - recorrido e TCAS 
 - fundamento, ao abrigo do artigo 280.º e ss do CPPT), para o efeito, requerendo, nesse caso:

i) a remessa dos autos ao TCAN para se pronunciar quanto ao requerimento de interposição de 
recurso de oposição de acórdãos, suspenso no TCAN por aguardar a admissibilidade do recurso exce-
cional de revista pelo STA; ou,

ii) que se dignem V. Exas. admitir diretamente o recurso de oposição de acórdãos concedendo 
prazo à requerente para apresentar as competentes e legais alegações, art.ºs 280.º/2, 284.º/3 do CPPT.

28º). O tributo liquidado pela Câmara Municipal do Porto à recorrente é ilegal  - ou para quem 
entenda impugnações em separado “os tributos” são ilegais e ofendem os mais elementares princípios 
constitucionais e formais de liquidação de “taxa”.

29ª). Pois, é inequívoco que a “taxa” cobrada à Recorrente não é uma “taxa” no rigor do conceito 
doutrinário e jurisprudencial, nomeadamente firmado pelo Tribunal Constitucional  - nesse sentido doutos 
pareceres ora juntos que aqui se dão por integralmente reproduzidos (e atenta a sua clareza e sabedoria 
aqui se seguirão de perto com excertos de transcrição nas passagens que se entende mais relevantes).

30ª). Este(s) tributo(s) há de/hão de inserir -se hoje num contexto mais complexo dos tributos/
encargos de financiamento, todavia, no caso dos autos deverá ser levado em conta a consagração no 
sistema tributário nacional vigente à época.

31ª). No douto acórdão do Tribunal Constitucional n.º 258/2008, de 30 de abril (Regulamento da 
Taxa pela Realização de Infraestruturas Urbanísticas do Município de Lisboa) sustentou este tribunal 
que a TRIU ainda deve ser qualificada como taxa mesmo quando a contraprestação exigida se baseia 
num cálculo prospetivo e incerto, que pode conduzir a um valor excessivo, desde que assista ao sujeito 
passivo a possibilidade de, em alternativa, se propor realizar as obras por sua conta.

32ª). No caso dos autos a Recorrente realizou e suportou integralmente todos os custos de infra-
estruturas e do reforço das mesmas, sendo que a Câmara Municipal do Porto não realizou ou custeou 
qualquer obra, encargo ou despesa adicional, não obstante ter decorrido mais de 14 anos desde a data 
da liquidação e cobrança (20.04.1998) de Esc. 379.797.075$00 de “taxas”.

33ª). Esta “taxa” criada por este Regulamento só é devida quando a obra de urbanização a realizar 
tenha determinado ou venha a determinar a prestação efetiva pelo município das ações urbanísticas, 
pelo que a mesma tem uma inequívoca natureza sinalagmática que permite qualificá -la como uma 
verdadeira taxa.

34ª). Perante esta redação está afastada a hipótese deste tributo poder ser encarado como uma 
contribuição especial, uma vez que a prestação pública que exige o seu pagamento foi realizada tendo 
em vista ou como consequência da obra a edificar, assumindo, pois, o cariz de contraprestação espe-
cifica.

35ª). Este caráter de reciprocidade da “taxa” encontra -se, ainda, reforçado na alternativa propor-
cionada ao devedor da “taxa” de a solver em espécie, mediante a realização das obras de infraestruturas 
urbanísticas direta ou indiretamente determinadas pela sobrecarga urbana pela qual a “taxa” seja devida, 
nos termos do n.º 2, do artigo 6º, do RTRJU”.

36ª). Ora, analisando os tributos cobrados, importa realçar que foram exigidas à Recorrente a liqui-
dação de avultadas “taxas”  - cerca de €4.000.000,00 e simultaneamente exigiu a Recorrida a realização 
de todas as obras de infraestruturas necessárias e previsíveis em função do loteamento edificado;

37ª). Assim, a Recorrente liquidou a(s) dita(s) taxa(s) e simultaneamente realizou todas as obras 
necessárias, donde o pagamento em dinheiro e em espécie configura uma ilegalidade com o consequente 
e claro enriquecimento sem causa da CM Porto à custa do património da Recorrente.

38ª). Ou seja, a Recorrente liquidou em dinheiro cerca de E 4.000.000,00 de taxa e pagou em 
espécie / custeou por sua conta todas as infraestruturas necessárias e previstas para o loteamento e 
decorridos mais de 14 anos a CM Porto não suportou, nem muito menos suportará qualquer custa 
decorrente desse loteamento (art.º 473.º do CC).

39ª). A operação de lotear e realizar todos os custos de infraestruturas deverá aferir -se no momento 
da cobrança e liquidação da taxa.

40ª). No caso dos autos, a ilegalidade cometida no ato de liquidação e cobrança é ainda reforçada 
pela dupla tributação ocorrida, já que à Recorrente foi não só exigida o pagamento em dinheiro da taxa 
(cerca de €4.000.000,00) como acresceu a obrigação de liquidação em espécie de todas as obras, custos 
e despesas necessárias  - como reconheceram as testemunhas e o acórdão recorrido.
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41ª). Assim, como foi exigida a dita taxa (sobretudo pela totalidade do seu montante) ocorreu uma 
situação de ilegalidade, atenta a dupla tributação (pagamento em espécie e em dinheiro).

42ª). A “taxa” liquidada é ainda ilegal visto que na esteira da jurisprudência do TC é possível 
inferir que inexiste uma real possibilidade de a contraprestação se efetivar no futuro  - nem tão pouco 
a prova de facto da sua realização, pois, ao cabo de 14 anos inexiste qualquer despesa ou reforço de 
infraestrutura ou outro que tenha sido gasto pela recorrida por força deste loteamento.

43ª). Ora, tendo o sujeito passivo realizadas obras de infraestruturação a expensas próprias e 
decorridos mais de 14 anos sem que tenham sido realizadas obras de reforço ou manutenção de infra-
estruturas pelo município, é possível afirmar, com segurança, que a Recorrente procedeu ao pagamento 
da taxa em espécie e que as obras que realizou foram suficientes para cumprir na totalidade a obrigação 
tributária, não sendo devido qualquer remanescente a título de prestação pecuniária, na medida em que 
volvidos mais de 14 anos sem que tenha sido necessária qualquer intervenção adicional por parte do 
município, é razoável concluir que não existe qualquer real possibilidade de considerar a obrigação 
tributaria não está já integralmente cumprida com a realização das obras  - tanto mais face ao prazo 
geral fiscal de caducidade e prescrição de qualquer tributo previsto na LGT.

44ª) De resto, o prazo de 10 anos há de ter -se como um prazo adequado, ex vi art. 25.º/1 do RJUE, 
para determinar uma medida temporal para que tenha lugar a realização (ou pelo menos o início ou uma 
manifestação de início) da contraprestação pública que sustenta a natureza bilateral da “taxa”.

45ª). A liquidação da “taxa” nos termos em que foi liquidada à Recorrente enferma, portanto, de 
um vício de ilegalidade por dupla tributação económica, não tendo sido criada e cobrada segundo os 
mais elementares princípios constitucionais da legalidade e proporcionalidade.

46ª). Tanto mais quando é certo que a jurisprudência do Tribunal Constitucional há muito que vem 
defendendo a necessidade de se analisar a efetiva natureza/substância da liquidação e não a nominação 
dado ao tributo, apontando que os traços distintivos das taxas assentam no vínculo sinalagmático bilate-
ral, inscrito na sua genética conceptual, na exigência de finalidade pública financeira não sancionatória 
e na proporcionalidade na base do Princípio da Boa Fé.

47ª). No caso sub judice, não só não existe qualquer bilateralidade financeira, dado que foi a 
consulente que realizou e suportou TODOS os encargos de realização e reforço de todas as infraestru-
turas necessárias e previstas para o loteamento, como não haverá lugar a quaisquer obras de reforço 
ou remodelação das infraestruturas existentes com nexo sequer remoto e distante com o mencionado 
loteamento, tanto mais decorridos mais de 14 anos desde a data da liquidação dos referidos tributos.

48ª). Inexiste qualquer racionalidade e proporcionalidade na(s) a(s) taxa(s) liquidada(s), visto que 
não se mostra necessário até hoje ou previsivelmente, decorridos mais 14 anos, proceder à realização 
de infraestruturas ou reforço das mesmas, não ocorrendo qualquer contrapartida especifica a prestar 
pela recorrida, nem o prestação de qualquer serviço público individual à Recorrente, nesse sentido 
Acórdãos do Tribunal Constitucional n.º 344/2009 e nº365/2008.

49ª). O Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de 
dezembro, o qual, no seu artigo 3.º exige claramente a necessidade de concretização da contraprestação 
envolvida.

50ª). O referido regime legal, assenta no princípio igualmente inscrito na Lei n.º 2/2007, de 15 de 
janeiro  - Lei das Finanças Locais (artigo 15º).

51ª). Revestindo a natureza de uma contribuição especial de melhoria, o tributo em causa está 
submetido ao princípio da legalidade fiscal previsto no n.º 2 do artigo 103.º da CRP, não podendo os 
seus elementos essenciais ser definidos por uma mera Portaria ou por mero Decreto -Lei (no caso, o 
Decreto -Lei n.º 448/91) sob pena de inconstitucionalidade, continuando tal figura tributária sujeita a 
reserva de lei integral (como os impostos) até edição de regime geral.

52ª). De facto, inexistindo qualquer mecanismo de transferência perequativa previsto na legisla-
ção aplicável à data in casu, a “Taxa de Compensação” liquidada à Recorrente deverá ser qualificada 
necessariamente como uma receita pública coativa de natureza eminentemente tributária.

53ª). Acresce que no caso dos autos inexiste qualquer justificação administrativa ou processual 
para a cobrança e liquidação autónoma, tendo a CMP procedido a uma liquidação do(s) tributo(s) no 
mesmo documento (doc. n.º 1 junto com a impugnação).

54ª). Todavia, o RMO é manifestamente insuficiente no elenco normativo que permita a liquida-
ção da “Taxa de Compensação”, logo, tanto essa designação como a “Taxa de Urbanização” assentam 
na emissão do alvará de loteamento, sendo por conseguinte o mesmo tributo (independentemente da 
designação errada que lhe é aposta).

55ª). Donde, a ausência de sinalagnaticidade das prestações sempre violariam o princípio da 
igualdade tributária e proporcionalidade, já que dos factos dados como provados na impugnação, resulta 
que ambos os tributos são um só tributo (mesmo para quem entenda decomposto em duas parcelas 
distintas).

56ª). Contudo, como em ambos inexiste qualquer contraprestação pública possível, ambos os tri-
butos são ilegais e violam os mais elementares princípios da legalidade, igualdade e proporcionalidade, 
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tanto mais que o ato de liquidação impugnado tem por base o mesmo documento de liquidação/quitação 
e o mesmo alvará.

57ª). Pelo que é ilegal e inconstitucional a liquidação do tributo realizada pela CM Porto no dia 
20 de abril de 1998 já que, embora efetuada de acordo com as normas regulamentares em vigor, no-
meadamente os artigos 91º, 98.º alínea a), 99.º n.º 1 alínea a) e b) e n.º 2, 102.º n.º 1, n.º 3 e n.º 4 e 103º 
do RMO, violam princípio da legalidade, igualdade, proporcionalidade, dupla tributação Em espécie 
e em dinheiro), inexistência de contraprestação de serviço público associada ao ato de liquidação da 
taxa, entre outros supra citados e mencionados nos doutos pareceres que aqui se dão por integralmente 
reproduzidos.

58ª). Tal como se encontra provado nos autos, e como se disse, a Câmara Municipal do Porto não 
realizou qualquer nova infraestrutura urbanística, não ampliou, melhorou ou reforçou as preexistentes, 
nem teve necessidade de construir de novo ou de melhorar no futuro, em consequência direta ou indireta 
da aprovação do loteamento, qualquer infraestrutura.

59ª). Assim, nenhuma utilidade prestou o município à Recorrente por tão avultada quantia paga 
com o pretexto de Taxa Municipal de Urbanização.

60ª). Segundo o artigo 102.º do Regulamento de Obras da Câmara Municipal do Porto o montante 
a pagar pelo sujeito passivo é idêntico quer este construa todas as infraestruturas urbanísticas, sem que 
exista qualquer necessidade de reforço ou ampliação das existentes (no momento presente ou futura-
mente), quer seja a edilidade a construir todas as infraestruturas de suporte.

61ª). E não existe qualquer nexo de sinalagmaticidade, nem qualquer referencial, que suporte um 
juízo de proporcionalidade, pois, o valor da taxa é manifestamente desproporcionado e “completamente 
alheio ao custo do serviço prestado”.

62ª). Assim, tratando -se de um verdadeiro imposto a sua criação não é da competência da As-
sembleia Municipal que aprovou o dito Regulamento e as suas subsequentes alterações, mas antes da 
Assembleia da Republica, nos termos do art. 165º, n.º 1/i) da CRP

63ª). Pelo que as quantias exigidas a título de “taxa”, em tais circunstâncias, constituem um verda-
deiro imposto (sujeita ao princípio da legalidade ou reserva de lei formal) cuja criação está vedada aos 
municípios, por força do disposto nos artigos 103.º e 265º, n.º 1 alínea i) da CRP, (antigo artigo 106.º e 
168º da CRP).

Nestes termos, e nos melhores de Direito que os mui Ilustres Juízes CONSELHEIROS deste Vene-
rando Tribunal assim o julgarem no seu MUI douto juízo, deve o recurso interposto pela ora Recorrente 
ser julgado totalmente procedente, por provado, determinando -se a revista e consequente revogação 
do Acórdão recorrido, bem como o ato tributário sindicado, melhor identificado nos presentes autos, 
tudo com as demais consequências legais.

Assim fazendo, VOSSAS EXCELÊNCIAS, a costumada Justiça!
II. Em contra -alegações, veio o recorrido concluir:
1ª). A decisão recorrida não merece qualquer censura, razão pela qual deverá o recurso da mesma 

ser julgado totalmente improcedente.
2ª). A Recorrente descura que, in casu, sempre seria aplicável o regime da LPTA  - e não do CPTA, 

por remissão do CPPT, atenta a data de propositura da ação  - o qual não admitia a interposição do 
recurso de revista no âmbito do contencioso tributário.

3ª). Sem prescindir, não se mostram verificados os pressupostos de que depende a admissibilidade 
do recurso de revista, pois que não está em causa uma situação que “pela sua relevância jurídica ou 
social, se revista de importância fundamental nem a admissão do recurso é claramente necessária para 
uma melhor aplicação do direito, sendo certo que não o Acórdão recorrido não tem ínsita qualquer 
violação de lei substantiva ou processual.

4ª). A concluir -se, no entanto, pela admissibilidade do recurso de revista interposto pela Recorrente, 
deverá o mesmo ser julgado totalmente improcedente, por carecer de todo e qualquer fundamento uma 
revogação, seja ela total ou parcial, da decisão recorrida.

5ª). De facto, a liquidação da taxa de urbanização foi efetuada ao abrigo do disposto no artigo 19.º. 
a) da Lei 48/96 de 6 de agosto, vigente à data, que dispunha que os Municípios podem cobrar taxas “pela 
realização, manutenção e reforço das infraestruturas urbanísticas (normativo que veio apenas aclarar 
a redação da Lei 1/87 que já dispunha no mesmo sentido) e bem assim, em termos regulamentares ao 
abrigo do artigo 97.º, 98.º. a) e b) do n.º1 e n.º 2 do artigo 99.º, artigo 102.º, aº 1, 2 e 4 e artigo 103.º 
do Regulamento Municipal de Obras alterado pelo Edital 1/92.

6ª). Tal liquidação teve subjacente um loteamento desenvolvido pela Recorrente, constituído por 21 
lotes de terreno e, consequentemente, a sobrecarga que o empreendimento representa nas infraestruturas 
urbanísticas existentes, obedecendo portanto ao preceituado no aludido artigo 97.º que previa que “a 
taxa de urbanização constitui uma contrapartida devida ao Município, pelas utilidades prestadas aos 
particulares pelas infraestruturas urbanísticas primárias e secundárias, cuja realização, remodelação, 
reforço ou sobrecarga seja consequência de obras de construção, reconstrução, ampliação de edificação 
ou de alteração na forma de utilização destes.”
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7ª). A taxa em causa, tem caráter inequivocamente bilateral e recíproco, ao traduzir -se na con-
traprestação exigidas aos operadores cuja iniciativa acarrete a ampliação ou transformação do tecido 
urbano do Município, apresentando -se, pois, como uma prestação paga pelos particulares em troca de 
uma utilidade recebida por parte do Município.

8ª). É, aliás, entendimento pacifico jurisprudencial o de que a taxa de urbanização tem natureza 
jurídica de taxa, cuja contraprestação se admite ser futura e incerta, não implicando a imediata afetação 
financeira das receitas provenientes da sua cobrança à compensação de concretas despesas efetuadas, 
podendo respeitar a despesas já efetuadas ou a efetuar, pela autarquia, direta ou indiretamente causadas 
pelas obras de urbanização,

9ª). Não tendo, pois, aquela taxa que funcionar sincronicamente com as despesas de urbanização.
10ª). O Tribunal Constitucional, nas pronúncias que tem emitido sobre esta taxa em particular, tem 

concluído que a prestação dos Municípios não tem de beneficiar imediata e diretamente o sujeito passivo 
do tributo, sendo indiscutível a respetiva constitucionalidade e previsão em Regulamento Municipal.

11ª). É inequívoco que se verificavam, in casu, todos os pressupostos para que se procedesse à 
liquidação e cobrança da taxa de urbanização em discussão.

12ª) A respeito desta matéria, refere -se, e bem, no Acórdão recorrido que “(...) a razão da dis-
cordância da aqui Recorrente relativamente à dita taxa de urbanização “reside no facto de a mesma 
não corresponder a qualquer contrapartida imediatamente visível por parte da Câmara Municipal do 
Porto, uma vez que lhe incumbia a ela impugnante a realização de todas as infraestruturas urbanísticas 
e outras inerentes ao empreendimento por si construído, não tendo a Câmara arcado com a realização 
de qualquer obra nem vendo que nenhuma outra obra seja necessária. A respeito desta questão tem -se 
pronunciado o Tribunal Constitucional e o nosso Supremo Tribunal Administrativo sempre em sentido 
uniforme, concluindo -se pela legalidade/constitucionalidade da referida taxa”

13ª). De referir, ainda, à semelhança do acórdão recorrido, um acórdão do STA de 22.03.2011, 
proc. 090/11, “em que se tratava precisamente da questão da legalidade da “taxa de urbanização” co-
brada pela CM do Porto e em que se provou “9 - A Câmara Municipal do Porto não realizou quaisquer 
obras referentes a infraestruturas em consequência da construção do prédio a que se reportam os autos 
no qual se concluiu que:

“quanto ao relevo dado (....) ao facto de dos autos não resultar qualquer elementos que indicie que 
a Câmara Municipal do Porto (...) tenha criado qualquer beneficio no âmbito da realização de um con-
junto de infraestruturas e que a impugnante as tenha usufruído, sendo certo que foi esta quem suportou 
as diversas infraestruturas para a realização da obra licenciada, importa assinalar que, como vem sendo 
entendido maioritariamente defendido pela jurisprudência deste STA mesmo nos casos em que tenha 
ficado provado que a autarquia não realizou quaisquer obras referentes a infraestruturas em consequência 
da construção do prédio em causa, tal facto não constituí elemento delimitador da incidência da taxa de 
urbanização. No caso da taxa de realização de infraestruturas urbanísticas, está em causa a compensação 
das despesas efetuadas, ou a efetuar, pela autarquia, direta ou indiretamente causadas pelas obras sobre 
que incide esse tributo. O aumento da construção urbana implica a necessidade presente ou futura de 
criação ou reforço das infraestruturas urbanísticas que é um encargo para os municípios, pelo que esta 
prestação a cargo dos municípios é a contraprestação da taxa em causa”

“a não realização imediata das infraestruturas urbanísticas e que constitui a contraprestação da 
autarquia não constitui pressuposto da incidência objetiva daquela taxa, na medida em que essa contra-
prestação também se pode projetar para o futuro — v., neste sentido, os acórdãos do STA de 22.10.2003 
e de 12.04.2003, proferidos nos recursos n.ºs 1210/02, 30/03 e 22989, respetivamente.”

14ª). Como bem se conclui no Acórdão aqui em discussão “a sentença recorrida que assim não 
entendeu não pode manter -se. Também com muito interesse pode ver -se o acórdão deste tribunal em 
que se decidiu no mesmo sentido e com uma argumentação mais exaustiva e ainda o acórdão do TCA 
Sul, datado de 29.05.2007, proc. n.º 050306/01 (...,) e ainda os diversos acórdãos do Tribunal Consti-
tucional sobre a matéria, (...) em que se refere expressamente “... não ser desconforme à Constituição 
que o pagamento de determinada taxa não dê lugar à efetivação imediata e sincrónica da prestação (por 
parte do Município), pelo que não se verifica qualquer vício formal e/ou orgânico quanto à aplicação 
da dita taxa.” (negrito nosso),

15ª). Sendo certo que, em momento, algum foi dado como provado que o Município não tinha já 
realizado infraestruturas ou que não as realizou posteriormente  - factos que não integraram a matéria 
dada como assente  - contrariamente ao que pretende fazer crer a Recorrente,

16ª). Não colhe, de modo algum, a argumentação aventada pela Recorrente quanto à inadmissi-
bilidade da cobrança da taxa de urbanização que impugna, a qual procura alicerçar num sem número 
de pareceres moldados e talhados especificamente para a tese que pretende fazer valer e que mais não 
é do que isso, uma mera tese, contrária à jurisprudência maioritária na matéria, que não poderá deixar 
de ser aqui, mais uma vez, seguida.

17ª). A Recorrente, e os autores dos doutos pareceres por aquela juntos, olvidam ou fazem por 
olvidar, uma circunstância, desde logo, essencial ao correto enquadramento da contenda e da taxa em 
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discussão, e que é o da apreciação da factualidade à luz da legislação vigente no momento prática dos 
factos, in casu, na data em que se gerou o facto tributário, em 1998!

18ª). As considerações tecidas, designadamente a respeito do Regime Jurídico da Urbanização 
e Edificação (D.L. 555/99, e, portanto, necessariamente posterior aos factos) que, a valerem, apenas 
teriam cabimento na presente data, o que, de todo o modo, não se concede, e nunca à data da liquidação 
e cobrança da taxa de urbanização ora em discussão!

19ª). Mal seria que, volvidos que se mostram quase 15 anos, desde a data da liquidação se preten-
dam “importar” considerações jurídicas e exigências que, naquela data, nem sequer se colocavam”.

20ª). A questão da legalidade da taxa de compensação jamais foi objeto de impugnação pela Re-
corrente, contrariamente ao que pretende fazer crer no emaranhado de considerações que constituem 
a reclamação que apresentou do Acórdão de que ora recorre.

21ª). A primeira vez que esta questão foi suscitada foi, aquando da prolação da sentença pelo 
tribunal da 1ª instância, que claramente extravasou o âmbito da impugnação, indo além do pedido da 
Recorrente.

22ª). Tal facto é, aliás, percetível pela simples leitura da petição inicial de impugnação da Recor-
rente na qual refere que” vem (...) deduzir impugnação judicial contra a liquidação e cobrança de taxa 
urbanística, no montante de Esc. 138.683.475$00, efetuados no dia 20 de abril de 1998, pela Câmara 
Municipal do Porto),” (negrito nosso)

23ª). E cuja argumentação jurídica é toda ela circunscrita tão só a essa taxa de urbanização e nunca 
à taxa de compensação, de montante, aliás, substancialmente diferente.

24ª). Ora, a Recorrente apenas tentou atacar, também, a taxa de compensação, já depois de pro-
ferida a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, e na pendência do recurso da mesma 
interposto pela Câmara Municipal do Porto e portanto, sem que, em momento algum, tenha, em 
1ª instância, suscitado tal questão.

25ª). Não pode, portanto, aceitar -se que a Recorrente, a coberto da pronúncia do Acórdão Recorrido 
quanto à taxa de compensação, por força desta ter sido indevidamente apreciada pelo Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal do Porto, venha agora pretender fazer crer que sempre pretendeu impugnar, igualmente, 
essa taxa ou que houve já uma decisão judicial quanto a esta matéria que formou caso julgado e que 
impedia o TCAN de se pronunciar novamente sobre a matéria, o que nunca sucedeu.

26ª). A respeito desta matéria não poderemos deixar de remeter na integra para o Acórdão recor-
rido, que pela sua clareza e correção não deixa margem para dúvidas.

27ª). A taxa de compensação nunca foi objeto de impugnação pela Recorrente, circunstância que 
basta, por si só, para que improceda a sua pretensão a este respeito, pois que não pode a (i)legalidade 
da compensação ser aqui apreciada, sob pena, designadamente, de uma clara subversão do prazo de 
impugnação dos atos de liquidação, ao permitir -se a impugnação de uma taxa volvidos mais de 7 (se se 
considerar o momento em que a Recorrente suscita a questão, em 2005, aquando da apresentação das 
contra - alegações de recurso) ou 14 anos (se se considerar a data da prolação do Acórdão recorrido) 
desde a respetiva liquidação, e, bem assim, do princípio da estabilidade da instância consagrado no 
artigo 268.º ss do CPC, aplicável ex vi do artigo 1º do CPTA.

28ª). A liquidação e cobrança taxa de compensação em apreço derivou do facto de o loteamento 
apresentado pela Recorrente apresentar um deficit de 9.568m2, à luz da Portaria 1182/92, de 22.12, 
em termos das cedências gratuitas a efetuar à Câmara Municipal, de acordo com o artigo 16.º, n.º 1 do 
DL 448/91, de 29/11.

29ª). Essa área tinha de ser recebida pelo Município e poderia corresponder a lotes do próprio 
loteamento, sem quaisquer capacidades construtivas, ou, em alternativa, poderia o loteador  - a aqui 
Recorrente  - reduzir as capacidades construtivas definidas para o loteamento, conseguindo, assim, um 
equilíbrio relativamente às áreas deficitárias definidas pela dita Portaria, com a consequente redução 
do valor a pagar a título de compensação

30ª). A solução preconizado pelo Município foi a cedência de 2 lotes (22 e 23) destinados a arru-
amentos, zonas verdes e de lazer e equipamento escolar e quanto à área em deficit, a Recorrente pagou 
em numerário a taxa de compensação.

31ª). A admitir -se, pois a apreciação da questão da (i)legalidade da taxa de compensação, sempre 
deverá o recurso interposto ser julgado totalmente improcedente, na medida em que o ato de liquidação 
dessa taxa é perfeitamente válido.

32ª). Invoca a Recorrente, no caso de não ser admitido o pretendido recurso de revista, a existência 
de uma oposição de julgados, dando, por assim dizer, “uma no cravo outra na ferradura”, adotando, em 
determinado momento o regime do CPTA e, noutro, o do CPPT.

33ª). Não curando aqui de discutir essa estratégia mas apenas da existência ou não de uma oposição 
de julgados, é forçoso concluir em sentido negativo desde logo porque a situação factual ao acórdão 
fundamento não é idêntica à discutida no Acórdão recorrido, pois que naquela a Câmara Municipal 
de Vila do Conde firmar com a Impugnante um contrato nos termos do qual se vinculou especifica e 
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expressamente à realização de determinadas infraestruturas concretas, o que não sucede no caso sub 
judice.

34. Por outro lado, estando em causa matéria objeto de regulamentação municipal, no âmbito do 
poder regulamentar das autarquias, não podem ser equiparados sem mais situações que contendem com 
regulamentos de autarquias diversas.

35. In casu, terá de se concluir, necessariamente, pela não verificação desses dois requisitos, uma 
vez que, por um lado, não há identidade das situações de facto subjacentes e, por outro, o Acórdão 
recorrido vai de encontro, como já suficientemente demonstrado, à jurisprudência mais recente con-
solidada do STA.

36ª). Termos em que não deverá, igualmente, ser admitido o recurso interposto, desta feita com 
o “figurino” de oposição de acórdãos.

Termos em que, julgando -se improcedente o recurso, se fará inteira
Justiça!
III. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 1733/1744 no qual relega para posterior momento 

a sua pronúncia sobre o mérito, caso a revista venha a ser admitida.
IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V. Com interesse para a decisão foram dados como provados no acórdão recorrido os seguintes 

factos:
1º) - Através do requerimento n.º 26007 registado em 2 de outubro de 1996, foi pela proprietária 

do terreno sito na Rua ……………… e Rua …………….., B………………, S.A. solicitado o alvará 
de loteamento;

2º) - Em 20 de abril de 1998, a liquidação foi efetuada de acordo com as normas regulamentares 
em vigor nomeadamente o artº. 97º, 98º, alínea a) e alínea e alínea a) e b) do n.º 1 e n.º 2 artº. 99º, 
102º n.º 1, n.º 3, n.º 4 e 103º do Regulamento Municipal de Obras, taxas devidas no valor global de 
379 797 075$00 sendo de 241.113.600$00 relativo a taxa de compensação e 138.683.475$00 relativo 
taxa de urbanização.

3ª) - Relativamente à liquidação da taxa de urbanização foram tidos em conta as áreas de 21 lotes de 
terreno destinados a habitação e comércio, estacionamento nas caves conforme cópias das informações 
constantes a folha 49 a 53, bem como cópia da folha de liquidação junta a fls. 54;

4ª) - Os fundamentos que estiveram na base da liquidação, quer de facto quer de direito, foram de 
dados a conhecer ao ora impugnante no dia 20 de abril de 1998, oralmente, ao guichet;

5º) - O Regulamento Municipal de Obras da C.M.P.  - que criou a taxa municipal pela realização de 
infraestruturas urbanísticas  - foi aprovado pela Assembleia Municipal em 9 de junho de 1989, e tornado 
público pelo edital n.º 11/89 de 14.08, e, posteriormente alterado pelos editais n.º 23/91 e 1/92;

6º) - No dia 27 de maio de 1997 foi aprovada, por unanimidade, a deliberação da Assembleia 
Municipal da Câmara Municipal do Porto, segundo a qual naquele R.M.O. passaria a constar que o 
Regulamento foi aprovado pela Assembleia Municipal ao abrigo do determinado no artigo nº. alínea a), 
da Lei 1/87, de 06.01, artigo 39º, n.º 2, alínea l), do DL 100/84, de 29.03, artigo 43º, n.º 1, do DL 400/84, 
de 31.12, DL 448/91, de 29.11, com as alterações introduzidas pelo DL 334/95, de 28.12 e, L. 26/96, 
de 01.08;

7º) - A impugnante não apresentou junto da Câmara Municipal do Porto reclamação contra a 
liquidação;

8º) - Em 17 de julho de 1998, a impugnante apresentou, na Câmara Municipal do Porto, a presente 
impugnação.

VI. Conforme acima referido, está interposto recurso de revista do acórdão proferido pelo TCA 
Norte em 08.11.2012, ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA, pelo que importa apreciar agora a 
sua admissão liminar.

O recurso por oposição de acórdãos a que se referem as conclusões… não tem neste momento 
cabimento, podendo, eventualmente essa questão ser posta mais tarde.

V1.1. O artº 150º citado, estabelece o seguinte:
“1. Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou 
quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

2. A revista só pode ter como fundamento a violação de lei substantiva ou processual.
3. Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente 

o regime jurídico que julgue adequado.
4. O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objeto 

de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova 
para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.

5. A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do n.º 1 
compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objeto de apreciação preliminar sumária, a 
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cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso 
Administrativo”.

Sobre essa relevância jurídica ou social, de importância fundamental ou da necessidade da admissão 
do recurso para uma melhor aplicação do direito, esta Secção tem -se pronunciado de forma reiterada e 
uniforme, pelo que iremos aqui reproduzir parte do que ficou escrito nesta matéria no recente acórdão 
de 25.09.2013 – Processo n.º 01013/13.

“2. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal.

Tal preceito prevê, assim, a possibilidade recurso de revista excecional para o STA quando esteja 
em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de im-
portância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito.

Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excecionalidade deste recurso, 
referindo que ele só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito, sob pena de se desvir-
tuarem os fins tidos em vista pelo legislador.

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

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

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

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

Deste modo, e como repetidamente tem sido afirmado pela jurisprudência, o que em primeira 
linha está em causa no recurso excecional de revista não é a solução concreta do caso subjacente, não 
é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo 
a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional, pois que para isso 
existem os demais recursos, ditos ordinários”!.

V.2. Vejamos então se, no caso dos autos, tais requisitos se verificam.
A questão que a recorrente pretende ver apreciada por este STA, consiste em saber se a taxa 

de infraestruturas urbanísticas, quando o município não suportou com elas qualquer encargo, pode 
considerar -se taxa, já que não existe a sinalagmaticidade típica desta.

Por outro lado, a recorrente pretende também que este STA decida a questão do excesso de pro-
núncia relativamente à taxa de compensação – neste caso com o fundamento de que o TCA Norte (*) 
decidiu em 1º grau de jurisdição.
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Comecemos por esta última.
VI.2.1. Relativamente à taxa de compensação escreveu -se no acórdão recorrido o seguinte:
“O Município do Porto insurge -se contra o segmento da sentença recorrida que julgou a impugnação 

parcialmente procedente e determinou “a anulação da taxa deficitária de aparcamento”, alegando que 
nenhuma taxa deficitária de aparcamento foi liquidada nem, consequentemente, impugnada.

…Embora o Município do Porto não qualifique juridicamente o vício que imputa à sentença, é para 
nós evidente que o mesmo se reconduz à respetiva nulidade por excesso de pronúncia, cfr. artº. 668º, 
n.º 1, alínea e) do CPC e 125º, n.º 1 do CPPT.

Lida atentamente a petição inicial e a sentença recorrida, surpreende -se, com facilidade, que na 
sentença recorrida se decidiu questão cuja apreciação não era pedida pela impugnante ao Tribunal.

De facto, apesar de no doc. n.º 1, junto com a p.i. (documento junto pela impugnante para prova 
da liquidação da taxa que pretende impugnar), se fazer referencia a duas taxas distintas  - compensação e 
urbanização  -, com valores substancialmente diferentes  - a primeira correspondendo quase ao dobro da 
segunda  - a impugnante dirigiu todo o seu ataque, esgrimindo os argumentos que teve por bem, apenas 
no que toca à liquidação da segunda taxa que, naturalmente, identificou por referência ao respetivo 
“nomen iuris” e bem assim ao valor que lhe correspondia  -138.683.475$00, cfr. entre outros os arts. 4º, 
5º, 11º, 14º, 200 da p.i. -, tendo terminado esse articulado com o seguinte pedido:

“Nestes termos deve ser atendida e julgada procedente a presente impugnação e, em consequência: 
julgadas ilegais e anulados os atos de liquidação e cobrança da “taxa de urbanização” efetuados pela 
Câmara Municipal do Porto em 20/04/98 no âmbito do processo de licença do loteamento n.º 26007/96, 
com as consequências legais.”.

Daqui se extrai, sem margem para dúvida, que nesse momento, o da introdução da p.i. em juízo, 
a única discordância da impugnante se dirigiu única e exclusivamente contra a taxa de urbanização no 
valor de 138.683.475$00.

E naturalmente, que face ao pedido e causa de pedir assim formulados, toda a discussão havida nos 
articulados e respetivas alegações, e ainda no parecer emitido pelo Ministério Público, se desenrolou 
em torno da legalidade/constitucionalidade da referida “taxa de urbanização”, sem nunca se ter feito 
qualquer referência à “Taxa de Compensação”.

Bem se percebe que assim é, tanto mais que, agora, no recurso que a Câmara Municipal do Porto 
interpôs, discute a justeza do decidido, desde logo, porque tal “Taxa de Compensação” não respeita a 
uma “taxa de aparcamento deficitário”, mas a uma “taxa relativa a (não) cedências de terrenos desti-
nados a espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos”. É a própria 
natureza, âmbito e objeto da “Taxa” que agora está em discussão, discussão esta que resulta dos autos 
como “novidade” da própria sentença recorrida, e das próprias contra -alegações da impugnante que aí 
esgrime argumentos de facto e de direito novos, nunca tratados pelas partes até este momento.

Conforme resulta expressamente do disposto nos arts. 664º, 660º, n.º 2 e 668º, n.º 1, alínea e), 
todos do CPC, 123º e 125º, n.º 1 do CPPT, apenas é lícito ao juiz conhecer das questões que as partes 
expressamente suscitaram à sua apreciação e das questões cujo conhecimento oficioso lhe seja imposto 
por lei, independentemente, de as partes as suscitarem ou não.

Ora, a questão da conformidade legal e constitucional da referida “Taxa de Compensação”, que 
a impugnante oportunamente pagou, apenas foi introduzida nos autos pela Sra. Juiz a quo e, por causa 
disso, veio posteriormente a impugnante, a fls. 785 a 790, requerer ao Sr. Juiz a quo, invocando a “su-
perveniência” da questão, por só entretanto ter tido conhecimento da mesma na sequência da junção 
aos autos do processo administrativo de licenciamento de obras, onde foi liquidada e cobrada a dita 
“Taxa”.

Acontece, porém, que a discussão desta questão, independentemente de se concluir pela nulidade 
ou anulabilidade do(s) ato(s) tributário(s) que esteve na génese da sua imposição e consequente pa-
gamento, surge nos autos num momento processual em que já não é possível conceder às partes, em 
especial à entidade impugnada, os respetivos direitos processuais que lhe permitissem contraditar, nos 
termos legalmente estabelecidos, essa mesma questão, tanto mais, que a impugnante carreou para os 
autos novos argumentos de facto e de direito que apenas servem de fundamento ao pedido de ilegalidade 
desta referida “Taxa de Compensação”.

Por outro lado, e como bem se percebe do requerimento de fls. 785 a 790, ao abrigo da invoca-
ção de novas ilegalidades na sequência da junção do PA, a impugnante suscita questões e argumentos 
completamente diferente daquela que havia suscitado ao longo de toda a impugnação.

O ato tributário que vem impugnado tanto pode ser visto como um único ato de liquidação que 
contempla duas “Taxas” completamente diferentes e autónomas entre si, em que a existência de uma 
não depende da outra, sendo por isso um ato cindível de forma autónoma para cada uma das “Taxas”, 
sem que uma das partes afete a outra, ou pode até ser visto como consubstanciando dois atos autónomos 
de liquidação, cfr. doc. 1 junto com a p.i., completamente distintos entre si, mas que foram englobados 
num único título, sendo por isso essa unicidade meramente aparente e formal, sendo certo, no entanto, 
que ambas têm como pressuposto, de forma genérica, o mesmo facto tributário.
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Seja de que forma for, a impugnação do “ato” de liquidação de ambas as taxas deveria ter ocorrido 
de forma expressa e individual para cada uma delas na própria p.i., por ser esse o momento processual 
adequado, desde logo porque se tratam de “questões” independentes uma da outra e não de meros 
argumentos jurídicos respeitantes a uma única “Taxa”.

E portanto, face a estes argumentos agora expendidos é forçoso concluir que neste momento não 
pode este Tribunal conhecer “ex novo” da questão da “Taxa de Compensação”, devendo limitar -se a 
julgar nulo, por excesso de pronúncia, o segmento da decisão recorrida onde se conheceu de tal ques-
tão, por a mesma não fazer parte do pedido e causa de pedir que, no momento próprio, balizaram e 
delimitaram a presente impugnação.

Procederá, assim, o recurso da Câmara Municipal do Porto nesta parte”.
Ora, quanto a esta questão, desde logo se vê que a mesma não oferece qualquer relevância jurí-

dica ou social. Trata -se de mera questão de rotina apreciada pelo Tribunal com fundamento nas peças 
processuais constantes dos autos, relativamente a cuja decisão não se pode atribuir erro manifesto ou 
grosseiro capaz de justificar a intervenção deste STA no sentido da melhor aplicação do direito.

Por outro lado, é irrelevante para o caso que a questão do excesso de pronúncia tivesse sido co-
nhecida em substituição do tribunal de 1ª instância pelo TCA Sul – na sequência, aliás, de recurso da 
parte contrária – pois que, extinto o 3º grau de jurisdição, o STA não pode conhecer das decisões dos 
tribunais centrais administrativos proferidas sobre decisões de tribunais de 1ª instância.

VI.2.2. Vejamos agora a 2ª questão.
Para fundamentar a revista invoca a recorrente que a legalidade das taxas é altamente sensível, ques-

tionável e complexa, existe relevância social/jurídica/económica sustentada em casos em que: i) existe 
prova que o loteador procedeu por sua conta ao pagamento de todos os custos e obras de infraestruturas; 
ii) que o Município não realizou ou custeou qualquer trabalho ou suportou nessa data e até hoje qualquer 
encargo ou despesa por conta do aludido loteamento; iii) mostra -se o recurso claramente necessário 
para uma melhor aplicação do direito face a esta questão jurídica de grande relevância económica de 
ter ocorrido dupla tributação e de modo a definitivamente apreciar a legalidade deste tipo de ‘taxas” 
nesses casos de receitas autoritariamente estabelecidas em que o loteador suportou integralmente todas 
as despesas de reforço de infraestruturas e simultaneamente liquidou avultadas quantias pecuniárias.

Ora, se outras razões não existissem, desde logo se conclui pelo probatório, que a argumentação 
da recorrente não tem correspondência com aquele quando refere que existe prova de que o loteador 
procedeu por sua conta ao pagamento de todos os custos e obras de infraestruturas e que o Município 
não realizou ou custeou qualquer trabalho ou suportou nessa data e até hoje qualquer encargo ou despesa 
por conta do aludido loteamento.

Portanto, está em causa matéria de fato que não foi dada sequer como provada estando vedado a 
este STA, por força do n.º 4 do artº 150º acima transcrito, o conhecimento de eventual erro de julga-
mento sobre a matéria de fato.

Deste modo, o recurso reconduz -se a uma mera questão abstrata, sendo certo que não é essa a 
função dos tribunais que decidem sobre casos concretos submetidos à sua apreciação.

De qualquer forma, dir -se -á ainda que, mesmo que estivessem provados os factos referidos pela 
recorrente, a decisão do TCAN não justificaria a admissão do recurso por não ser manifestamente 
errada ou grosseira, antes tendo seguido a mais recente jurisprudência nesta matéria que reconhece 
como legal a taxa de infraestruturas urbanísticas (neste sentido, entre outros, v. os acórdão deste STA, 
de 18.06.2008  - Processo n.º 0296/08, de 25.06.08 – Processo n.º 0981/07 e de 22.03.2011 – Processo 
n.º 090/11; v. ainda o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 258/08, de 30.04.2008).

Por outro lado ainda, a questão não oferece relevância jurídica ou social, em termos de expansão 
da controvérsia sobre casos futuros, uma vez que a jurisprudência está hoje estabilizada, não havendo 
necessidade de intervenção deste STA para evitar eventuais incertezas de interpretação da lei.

VII. Nestes termos e pelo que ficou dito, não se admite o recurso.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 13 de novembro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves.
(*) Este acórdão já tem as rectificações feitas através do acórdão de 18 de dezembro de 2013. 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Revista excecional (artigo 150.º do CPTA). Pressupostos.
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Sumário:

 I — O recurso de revista excecional, previsto no artigo 150.º do CPTA, só é admissível 
se for claramente necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estiver-
mos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista 
de importância fundamental.

 II — Não se justifica, à luz da apontada disposição legal, a admissão de revista para 
reapreciar a questão de saber se, para efeitos de reversão de dívida de socieda-
des comerciais contra o responsável subsidiário e, estando provada a gerência 
de direito, quais são os factos que se devem considerar como suficientes para se 
dar como provada a efetiva gerência, e a culpa na insuficiência patrimonial da 
devedora originária nos termos do n.º 1 do artigo 24.º da LGT, tendo em conta 
que o sócio gerente, assinou documentos que vinculam a sociedade.

Processo: n.º 762/13 -30.
Recorrente: Fazenda Publica
Recorrido: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. A Fazenda Pública veio, ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA, recorrer do acórdão 
proferido pelo TCA Sul em 27.11.2012 – Processo n.º 05598/12 (v. fls. 163/195), apresentando, para 
o efeito, alegações nas quais conclui:

A) Quanto à questão de saber, para efeitos de reversão de dívida de sociedades comerciais contra 
o responsável subsidiário e, estando provada a gerência de direito, quais são os factos que se devem 
considerar como suficientes para se dar como provada a efetiva gerência, nos termos do n.º 1 do artº. 24º 
da LGT, tendo em conta que a AT, no caso concreto, até demonstra que a sociedade não só se obriga, 
perante terceiros, com a assinatura daquele sócio gerente, como o mesmo também assinou documen-
tos que vinculam a sociedade, designadamente perante a AT, para cumprimento de obrigações fiscais 
(pagamento de dívidas), verificam -se assim, os requisitos que permitem à AT autoridade tributaria e 
aduaneira interposição de recurso de revista para o STA, nos termos do artº 150º do CPTA.

B) Uma vez que, tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos da utilidade 
juridica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular, 
decorrendo, da interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo 
como escopo a uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num 
número indeterminado de casos futuros.

C) Assim, tal questão assume particular relevância jurídica ou social, atenta a necessidade de 
uma melhor aplicação do direito neste e em outros casos futuros, tendo em conta não só a pertinência 
da questão jurídica centrada na determinação do regime de responsabilização do sócio, gerente de di-
reito, para responder pela dívida da sociedade, mas também, pelo facto de, face às inúmeras decisões 
desfavoráveis do TCA Sul, se mostrar assaz pertinente que o órgão de cúpula da justiça administrativa 
tributária, embora tendo em conta que a gerência de facto sempre se há de apurar em cada caso em 
concreto, contudo se pronuncie, de forma genérica, sobre se certos factos são suficientes para que a AT 
consiga dar por provada a gerência de facto.

D) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre matéria 
de interpretação complexa, acerca da qual é admissível existirem dúvidas interpretativas na aplicação 
do quadro legal da responsabilização, pelo exercício da gerência de facto, dos administradores, dire-
tores e gerentes de direito, que pode interessar a um leque alargado de interessados e eventuais casos 
pendentes em Tribunal, tendo já sido inclusivamente interposto, sobre esta mesma questão, recurso de 
revista pela ora recorrente, pelo que, o presente recurso servirá para uma melhor e, a partir da pronúncia 
do STA, uniforme aplicação do direito.

E) Quanto ao mérito do presente recurso, o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, 
uma errada interpretação e aplicação do artº. 24º, n.º 1 da LGT, aos factos, pelo que, não se deve manter.

E) De facto, considerou o Acórdão ora recorrido que, pese embora a AT tenha provado que a forma 
de obrigar da sociedade é mediante a assinatura dos dois gerentes, um dos quais o oponente/revertido 
(cfr. consta da matéria de facto dada como provada no Ac. recorrido) isto é, que a sociedade só se vin-
cula, perante terceiros, com a assinatura dos dois gerentes, e que requereu a Regularização de Dívidas 
perante a AT, para cumprimento de obrigações fiscais (plano Mateus), decidiu que não estava provado 
o exercício de facto da gerência, cuja prova impende sobre a AT.

G) Ora, nos termos da legislação comercial, resulta que os administradores ou gerentes, uma vez 
nomeados e tendo iniciado o exercício das suas funções, são titulares de poderes/deveres funcionais.
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H) Tais administradores e/ou gerentes formam e exteriorizam a vontade da pessoa coletiva, 
vinculando -a, com a sua assinatura, perante terceiros, praticando atos que lhe foram atribuídos, em nome 
e no interesse da pessoa coletiva, atos cujos efeitos se irão reproduzir na esfera jurídica desta última.

I) Como consta do sumário do Ac. do TCA Sul de 06/10/09, Proc. n.º 03336/09 “Prevendo a lei 
que a gerência de direito faz presumir a gerência de facto, mas sendo essa uma presunção judicial, 
admite -se a sua ilisão por qualquer AT autoridade tributária e aduaneira meio de prova, sendo suficiente 
a contraprova e não sendo exigível a prova do contrário (cfr. artºs 350.º e 351.º do CC).

“Não logra ilidir tal presunção o gerente que afirma que era uma outra pessoa que no dia a dia se 
encontrava à frente da sociedade, quando o mesmo era gerente nomeado sociedade, sendo necessária 
a sua assinatura para a obrigar e desenvolvia a sua atividade de forma regular”.

J) Deve, pois, concluir -se que a lei não exige que os gerentes, para que sejam responsabilizados 
pelas dívidas da sociedade, exerçam uma administração continuada, apenas exigindo que eles pratiquem 
atos vinculativos da sociedade, exercitando desse modo a gerência de facto.

K) Pelo que, tendo sido provado pela AT que era necessária a assinatura do oponente/revertido 
para obrigar a sociedade e a vincular perante terceiros, está verificado um facto que se deve considerar 
como suficiente para que a AT consiga dar por provada a gerência de facto.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser admitido o presente recurso de 
revista e, analisado o mérito do recurso, deve ser dado provimento ao mesmo, revogando -se o Acórdão 
recorrido, com todas as legais consequências.

II. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 225/226 no qual se manifesta pela inadmissibilidade 
do recurso, louvando -se na seguinte argumentação:

“O Ministério Público suscita expressamente questão de inconstitucionalidade, nos seguintes 
termos:

O recurso de revista de acórdãos dos tribunais centrais administrativos da jurisdição administra-
tiva, como claramente resulta de:

a) inexistência no contencioso tributário de norma de competência constante do artº. 24º, n.º 2 
ETAF 2002 (cfr. artº. 26º ETAF 2002);

b) impossibilidade de integração da lacuna por via de interpretação extensiva da norma citada, 
recusada pelos princípios hermenéuticos;

c) composição da formação incumbida da apreciação preliminar pressupostos substantivos do 
recurso: três juízes de entre os mais antigos Contencioso Administrativo (artº. 150º, nº5 CPTA);

d) inexistência no Contencioso Tributário de espécie paralela à 7º espécie Contencioso Adminis-
trativo (recursos de revista de acórdãos dos tribunais administrativos; cfr. deliberação n.º 1313/2004, 
26.01.2004 do CSTAF).

No sentido da inaplicabilidade do recurso de revista no contencioso pronuncia -se doutrina qualifi-
cada (José Casalta Nabais  - Considerações Anteprojeto de revisão da Lei Geral Tributária e do Código 
de Procedimento Processo Tributário Cadernos de Justiça Administrativa nº61 - janeiro/fevereiro  - 
p.13; Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo Tributário Comentado 6ª edição 
2011  Volume IV - anotação 37 ao artº. 279º CPPT, p 390)

Neste contexto deve ser recusado o conhecimento do objeto do fundamento na inconstituciona-
lidade das seguintes normas:

 -norma constante do artº. 150º, n.º 1 CPTA, na interpretação segundo a qual Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo é competente matéria para o conhecimento de recurso de revista 
interposto de acórdão do TCA Sul”

III.Com interesse para a decisão foram dados como provados os seguintes factos:
1º). A B………. encontra -se matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça 

com o n.º 2008/930611 (fls. 16 cujo conteúdo se dá por reproduzido)
2ª). A gerência ficou a cargo de todos os sócios, obrigando -se a sociedade com duas assinaturas 

sendo uma delas obrigatoriamente a do oponente (fis. 17 cujo conteúdo se dá por reproduzido)
3º). O oponente foi referido como sócio gerente da B………. na Declaração de Início de Atividade 

(fls. 66 cujo conteúdo se dá por reproduzido)
4º). E requereu Regularização de Dívidas a que se refere o n.º 1 do art.º 14 do Decreto-Lei 

n.º 124/96, de 10 de agosto (fls. 66 cujo conteúdo se dá por reproduzido)
5º). Apesar disso, o oponente nunca:
a. teve contactos com os Bancos,
b. deu quaisquer ordens, contratou ou despediu pessoal,
c. teve quaisquer contactos, assumiu acordos, compromissos ou efetivou quaisquer negócios com 

os Fornecedores ou Clientes da Sociedade.
6º). A execução fiscal respeita a dívidas provenientes de IVA, IRC e contribuições ao Centro 

Regional de Segurança Social, de 1995 a 1999, no montante de 17.668,72 revertida contra o oponente 
(fls. 33 e segs. cujo conteúdo se dá por reproduzido).
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7º). O despacho de reversão foi proferido em 23/09/2005 e fls. 61 cujo conteúdo se dá por re-
produzido.

8ª). Por ofício n.º 7965 de 23/09/2005, o oponente foi citado a execução (fls. 62 cujo conteúdo 
se dá por reproduzido).

IV. Colhidos os vistos legais, cumpre agora decidir.
V. Conforme acima referido, está interposto recurso de revista do acórdão do TCA Sul, de 

27.11.2012 proferido no Processo n.º 05598/12, ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA, pelo que 
importa apreciar agora a sua admissão liminar.

Antes, porém, há que apreciar a questão prévia suscitada pelo MºPº da inconstitucionalidade 
do citado artº 150º., interpretado no sentido de que o mesmo é também aplicável ao processo judicial 
tributário.

V.1.Sobre esta questão, já várias vezes suscitada pelo MºPº, ficou escrito, entre outros, no acórdão 
de 10.07.2013 – Processo n.º 308/13, o seguinte:

“…Embora não isenta de dúvidas e de controvérsia doutrinária e jurisprudencial, a suscitada 
questão prévia vem conhecendo decisão reiterada, uniforme e pacífica no sentido da admissibilidade 
deste recurso extraordinário também em sede de contencioso tributário, – cfr., entre outros, os acórdãos 
proferidos nos processos n.º 1075/11 e n.º 899/11, em 12.01.2012, e processos n.º 1140/11, 237/12 e 
284/12, em 26.04 de 2012.

Podemos assim concluir que este entendimento vem logrando consolidação jurisprudencial que, 
à luz do disposto no art.º 8º n.º 3 do CCivil, não pode deixar de merecer aqui também consagração 
decisória, em termos de, assim, se obter interpretação e aplicação uniformes do direito.

Assim sendo, indefere -se a referida questão prévia, julgando -se competente para o recurso ex-
cecional de revista (artigo 150º do CPTA) também a Secção de Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo”.

Não existem por ora, razões para adotar outro entendimento, pelo que se indefere a referida 
questão prévia.

VI.2. Posto isto, vejamos agora, se, in casu, se verificam ou não os pressupostos de admissibili-
dade da revista.

O artº 150º citado, estabelece o seguinte:
“1. Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou 
quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

2. A revista só pode ter como fundamento a violação de lei substantiva ou processual.
3. Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente 

o regime jurídico que julgue adequado.
4. O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objeto 

de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova 
para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.

5. A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do n.º 1 
compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objeto de apreciação preliminar sumária, a 
cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso 
Administrativo”.

Sobre essa relevância jurídica ou social, de importância fundamental ou da necessidade da admissão 
do recurso para uma melhor aplicação do direito, esta Secção tem -se pronunciado de forma reiterada e 
uniforme, pelo que iremos aqui reproduzir parte do que ficou escrito nesta matéria no recente acórdão 
de 25.09.2013 – Processo n.º 01013/13.

“2. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal.

Tal preceito prevê, assim, a possibilidade recurso de revista excecional para o STA quando esteja 
em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de im-
portância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito.

Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excecionalidade deste recurso, 
referindo que ele só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito, sob pena de se desvir-
tuarem os fins tidos em vista pelo legislador.
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Por conseguinte, este recurso só é admissível se for claramente necessário para uma melhor 
aplicação do direito ou se estivermos perante uma questão que pela sua relevância jurídica ou social 
se revista de importância fundamental, sendo que esta importância fundamental tem de ser detetada, 
não perante o interesse teórico ou académico da questão, mas perante o seu interesse prático e objetivo, 
medido pela utilidade da revista em face da capacidade de expansão da controvérsia ou da sua vocação 
para ultrapassar os limites da situação singular.

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

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

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

Deste modo, e como repetidamente tem sido afirmado pela jurisprudência, o que em primeira 
linha está em causa no recurso excecional de revista não é a solução concreta do caso subjacente, não 
é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo 
a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional, pois que para isso 
existem os demais recursos, ditos ordinários”.

A questão que a recorrente pretende ver apreciada por este STA, consiste em saber se, para efeitos 
de reversão de dívida de sociedades comerciais contra o responsável subsidiário e, estando provada 
a gerência de direito, quais são os factos que se devem considerar como suficientes para se dar como 
provada a efetiva gerência, nos termos do n.º 1 do artº. 24º da LGT, tendo em conta que a AT, no caso 
concreto, até demonstra que a sociedade não só se obriga, perante terceiros, com a assinatura daquele 
sócio gerente, como o mesmo também assinou documentos que vinculam a sociedade, designadamente 
perante a AT, para cumprimento de obrigações fiscais (pagamento de dívidas).

Trata -se exatamente da mesma questão suscitada no Processo n.º 891/13  - acórdão desta mesma 
data  - onde se escreveu o seguinte:

“Ora, pelo teor da questão logo verificamos que se trata uma situação pontual, e à qual nem sequer 
seria possível dar resposta.

Na verdade, não cabe a este STA estabelecer quais são os factos que se devem considerar como 
suficientes para se dar como provada a efetiva gerência, e a culpa na insuficiência patrimonial. Essa 
é matéria a apurar pelas instâncias, cabendo posteriormente fazer a aplicação do direito pertinente.

Diferente seria se, apresentado um determinado quadro fatual, a recorrente demonstrasse a com-
plexidade da questão a decidir e a necessidade de intervenção deste STA de modo a tentar evitar em 
casos futuros grandes divergências jurisprudenciais.

No caso concreto, ainda que porventura existam divergências jurisprudenciais sobre a questão, isso 
só por si não justifica o recurso de revista, pois que também as divergências de jurisprudência podem 
ser resolvidas por outros meios (Recurso por oposição de acórdãos, por exemplo)

Deste modo, ainda que existam decisões em sentido diverso do decidido, tal não justifica a revista, 
pois esta não se destina a corrigir erros de julgamento, já que para esse efeito existem outros recursos, 
antes e apenas se a decisão se mostrar ferida de erro manifesto ou grosseiro, o que não é o caso dos autos.

Na verdade, o acórdão recorrido, podendo optar por soluções jurídicas distintas, adotou uma delas, 
que não se afigura de todo irrazoável.

Acresce, finalmente, que não vem alegada, nem dos autos resulta, a relevância jurídica ou a 
relevância social fundamental, entendida nos termos acima descritos, que possa conduzir à admissão 
da revista.



4418

Em resumo: não ocorrem os requisitos para a admissão da revista, com ela se pretendendo apenas 
manifestar a discordância com o decidido, o que está fora do âmbito do presente recurso de revista”.

Não existem razões para seguir entendimento diverso em caso idêntico.
VI. Nestes termos e pelo exposto não se admite o recurso.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 13 de novembro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Convolação para impugnação judicial.

Sumário:

Verificando -se pelo teor da petição inicial de oposição que nenhum dos fundamentos 
invocados pela recorrente se enquadra no artigo 204.º do CPPT, mas podendo tais 
fundamentos ser invocados em impugnação judicial e resultando dos autos que a 
recorrente estava em tempo para deduzir essa impugnação, impõe -se a convolação 
da oposição para impugnação judicial ao abrigo do disposto nos artigos 98.º, n.º 4 
do CPPT e 97.º, n.º 3 da LGT.

Processo: 771/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – A………., com os demais sinais dos autos, vem recorrer da decisão do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Mirandela que julgou improcedente a oposição judicial por ela deduzida, contra a liquidação 
adicional de IRS referente ao ano de 1996, invocando a caducidade da liquidação, apresentando para 
o efeito, alegações nas quais conclui:

Iª)  - A oposição foi julgada improcedente por falta de enquadramento dos fundamentos invocados 
pela Recorrente, naqueles que estão legalmente previstos no artº. 204º do CPPT como admissíveis para 
a dedução de oposição à execução.

IIª)  - Resulta provado dos autos que a Recorrente foi citado para a execução em 30/11/2010.
IIIª)  - A Recorrente não foi notificada da liquidação adicional de IRS que está na origem da dívida 

exequenda.
IVª)  - A Recorrente não recebeu a liquidação adicional de IRS e por isso não podia ter reagido à 

liquidação.
Vª)  - A Recorrente apenas deu conta da existência da dívida quando recebe a citação.
VIª)  - O único meio disponível para reagir à ilegalidade da dívida foi a oposição à execução, sob 

pena de prosseguimento do processo executivo.
VIIª)  - Perante a citação e não tendo tido a possibilidade de impugnar a liquidação, a Recorrente 

reagiu, invocando os fundamentos de caducidade do direito à liquidação e falta de realização de au-
diência prévia.

VIIIª)  - É uniformemente aceite na jurisprudência que a caducidade do direito à liquidação é 
invocável em sede de oposição à execução, legitimando -a.

IXª)  - Por razões de economia processual é admissível em sede de oposição à execução invocar 
a caducidade do direito à liquidação.

Xª)  - A Recorrente invocou a caducidade do direito à liquidação, o que se prende com a legalidade 
da dívida exequenda, pois se a mesma tiver caducado não pode ser cobrada em sede de execução fiscal.

XIª)  - É esta a aplicação correta que se deve fazer do artº. 204º do CPPT, conjugado com o artº. 45º, 
nºs 1 e 4 da LGT.

XIIª)  - A audiência prévia é constitucionalmente garantida, através do direito constitucional do 
contribuinte na participação do respetivo procedimento tributário – artº. 266º, 268º e 269º da CRP e 
artº. 60º da LGT.
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XIIIª)  - A Recorrente alegou que não lhe foi dado o direito de exercer a audiência prévia, quer na 
fase da liquidação (pelos motivos já invocados), quer na fase da execução.

XIVª)  - Tratando -se de um imperativo constitucional, que não foi cumprido estamos perante uma 
inconstitucionalidade material aplicada pelo tribunal a quo, ao não reagir contra a violação de tal norma 
pela Administração Tributária, no caso concreto.

XVª)  - O tribunal a quo nada decidiu quanto à violação do direito à audiência prévia, permitindo 
que tal vício praticado pela Administração Tributária se mantenha no procedimento, violando a norma 
constitucional e os direitos da Recorrente.

XVIª)  - Não aceitar a possibilidade de invocação na oposição à execução dos vícios de caduci-
dade do direito à liquidação e falta de cumprimento da audiência prévia é aplicar o artº. 204º do CPPT 
desconforme à Constituição, violando tal norma constitucional, que prevê o direito de reação dos 
administrados aos atos ilegais da Administração e o direito de participação nos procedimentos de cariz 
administrativo ou tributário que lhe dizem respeito.

XVIIª)  - A sentença recorrida violou nesses termos a Constituição, nos termos antes ditos.
XVIIIª)  - A boa aplicação da lei determinaria o conhecimento e apreciação dos vícios invocados 

com a inerente extinção da execução por caducidade do direito à liquidação e por falta de cumprimento 
da obrigação de audiência prévia.

XIXª)  - O facto tributário que deu origem à quantia exequenda ocorreu em 22 de setembro de 2006.
XXª)  - A citação da executada para a execução ocorreu apenas em 30/11/2010.
XXIª)  - O direito à liquidação dos tributos em causa caduca ao fim de quatro anos contados desde 

a data do facto tributário.
XXIIª)  - Isto significa que quando a citação para a execução operou os seus efeitos (em 30/11/2010) 

já havia ocorrido o decurso do prazo do direito à liquidação do tributo em falta, nos termos da LGT.
XXIIIª)  - Ocorre assim a caducidade do direito à liquidação, a qual constitui um dos fundamentos 

para a oposição à execução, nos termos do art. 202º do CPPT.
XXIVª)  - A audição prévia é um pressuposto da legalidade do presente processo executivo e sendo 

causa de nulidade do processo (quer do executivo, quer do de liquidação) implicam a nulidade da citação 
da executada e a repetição de todos os atos consequentes da falta de audição prévia.

XXVª)  - A falta de cumprimento pela Administração Fiscal do direito à audição prévia (artº. 60º 
da LGT) implica a nulidade de todo o procedimento até ao momento da sua realização.

XXVIª)  - O desrespeito pelo direito à audição prévia, implica a violação da LGT, bem como da 
Constituição, que prevê o direito de participação do administrado nos procedimentos que lhe dizem 
respeito, constituindo por isso a conduta da Administração Fiscal uma violação direta e material da lei 
constitucional (art. 269º da CRP), implicando a ilegalidade da execução a que ora se opõe.

XXVIIª)  - Nestes termos, por violação da LGT e da Constituição, deve ser declarada a nulidade 
do procedimento, por falta de cumprimento do direito à audição prévia e das garantias constitucionais 
do administrado, anulando -se em consequência a presente execução, e determinando -se a repetição de 
todos os atos consequentes à audição prévia, com a anterior realização desta.

XXVIIIª)  - A liquidação que serviu de base à quantia exequenda tomou como objeto da tributa-
ção adicional oficiosa a diferença entre o valor de aquisição do imóvel e o valor de venda do mesmo.

XXIXª)  - É manifestamente ilegal o método aplicado, uma vez que o prédio havia sido avaliado 
em 2003 e nesse ano foi -lhe atribuído o valor patrimonial de 30.365,19€.

XXXª)  - A tributação adicional da mais -valia apenas deveria ter levado em consideração a dife-
rença entre o valor da avaliação de 2003 e o valor de venda verificada em 2006.

XXXIª)  - É ilegal a execução que tem como quantia exequenda a tributação da mais -valia inci-
dente sobre a venda do imóvel calculada pela diferença entre o preço de aquisição e o preço de venda, 
quando deveria ter tido por base a diferença entre a avaliação de 2003 (última efetuada) e o preço de 
venda em 2006.

Termos em que deve ser provido o presente recurso, nos termos alegados e conforme as conclusões 
expostas, revogando -se a sentença recorrida e extinguindo -se a final a execução.

II. A Fazenda Publica não contra alegou.
III. O MP emitiu parecer a fls. 117/118, no qual defende que o recurso deve proceder quanto à 

falta de notificação antes da citação em execução, conforme o estabelecido na alínea e) do n.º 1 do 
artº 204º do CPPT, quanto às demais questões não deve proceder.

IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V. Com interesse para a decisão, foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1º). Em data não alegada ocorreu a liquidação adicional de IRS de 2006, por falta de declaração 

de rendimentos resultantes de uma mais -valia imobiliária, ocasionada pela venda de determinado pré-
dio - cfr. artº 1º e 2º da PI, não contestado;

2º). O facto tributário que deu origem à correção oficiosa (compra e venda de imóvel inscrito 
na matriz urbana da freguesia de Odivelas, sob o artigo 1400) ocorreu em 22/9/2006  - artº 3º, não 
impugnado;
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3º). A Oponente foi citada em 30/11/2010 – artº 6 da PI e fls. 13 a 16 dos autos.
VI. Conforme resulta das conclusões das alegações da recorrente, são três as questões suscitadas 

no presente recurso, a saber:
a) Caducidade do direito à liquidação.
b) Violação do direito de audição prévia.
c) Ilegalidade da liquidação no apuramento das mais -valias por não ter sido considerado como 

valor de aquisição o apurado na avaliação realizada em 2003.
A decisão recorrida entendeu que nenhum destes fundamentos se enquadrava no artº 204º do CPPT.
Desde já se dirá que, nesta parte, a decisão está correta. Na verdade, todos estes fundamentos se 

reportam à ilegalidade em concreto da liquidação, pelo que o meio adequado de reação é a impugnação 
judicial.

Porém, isto não implicava, sem mais, a improcedência da oposição, atenta a possibilidade de con-
volação ao abrigo do disposto nos artºs 98º, n.º 4 do CPPT e 97º, n.º 3 da LGT, desde que a recorrente 
ainda estivesse em tempo de impugnar.

Ora, a recorrente, ao contrário do que agora afirma nas conclusões IIIª) a Vª), não alegou na petição 
de oposição que não tinha sido notificada da liquidação. Porém, consta do documento de fls. 14 que o 
prazo de pagamento voluntário terminava em 18.10.2010. Assim sendo, e uma vez que a oposição foi 
apresentada em 31.12.2010 (fls. 4), portanto no prazo referido no artº 102º, n.º 1, alínea a) do CPPT, 
nenhum obstáculo de natureza temporal impede a convolação.

Pelo que ficou dito e sem necessidade de mais considerações, porque a causa de pedir se adequa 
à impugnação judicial do ato de liquidação e a impugnação é tempestiva, há que convolar a oposição 
para o meio adequado – impugnação judicial.

É certo que o pedido final é o da extinção da execução. Mas, procedendo a impugnação, nada 
impede que se convole também este pedido para anulação do ato tributário, o qual é a consequência 
lógica da procedência da impugnação e acarreta também a inutilidade do processo de execução.

VII. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso com a fundamentação 
agora referida, revogando -se a decisão recorrida e convolando -se a petição inicial de oposição para 
impugnação judicial.

Sem custas.

Lisboa, 13 de Novembro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Requisitos.

Sumário:

 I — O recurso de revista previsto no artigo 150.º do CPTA, como excepcional que é, 
tem pressupostos ou requisitos de admissibilidade próprios, específicos e exigentes, 
que não se confundem com os dos demais recursos do CPC e do CPPT, requisitos 
que não concorrem no caso de o acórdão recorrido ter acolhido e sufragado a 
orientação jurisprudencial que se encontra consolidada no STA, no sentido de que, 
na reversão, seja à luz do CPT ou da LGT, a prova da gerência de facto incumbe 
à Administração Tributária, inexistindo presunção legal de que da gerência de 
direito se infere o efectivo exercício da função.

 II — Além de que, nesse recurso de revista, está excluído o controlo do erro na apre-
ciação das provas e na fixação dos factos, pelo que não pode ser utilizado para 
uma (re)análise dos elementos de prova e (re)apreciação da relevância e valor 
probatório que lhes foi dado pelo Julgador para efeitos de apreciação da questão 
(de facto) de saber se eles permitem ou não julgar como verificada a gerência de 
facto.

Processo n.º 852/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A FAZENDA PÚBLICA veio interpor recurso de revista excepcional, ao abrigo do disposto no 

artigo 150º do CPTA, do acórdão prolatado pelo Tribunal Central Administrativo Sul que confirmou a 
sentença proferida pelo TAF de Almada de procedência da oposição à execução que A………… deduziu 
contra a execução fiscal n.º 3409961047914 e apensos, instaurada originariamente contra a sociedade 
B…………, Ldª, e que contra ele reverteu.

1.1. As alegações mostram -se rematadas com o seguinte quadro conclusivo:
A) Quanto à questão de saber, para efeitos de reversão de dívida de sociedades comerciais contra 

o responsável subsidiário e, estando provada a gerência de direito, quais são os factos que se devem 
considerar como suficientes para se dar como provada a efectiva gerência, nos termos do n.º 1 do 
art. 24º da LGT, tendo em conta que o sócio gerente assinou documentos que vinculam a sociedade, 
designadamente perante a AT, para cumprimento de obrigações fiscais (pagamento de dívidas), verificam-
-se, assim, os requisitos que permitem a interposição de recurso de revista para o STA, nos termos do 
art. 150º do CPTA.

B) Uma vez que tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos da utilidade 
jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular, 
decorrendo, da interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo 
como escopo a uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num 
número indeterminado de casos futuros.

C) Assim, tal questão assume particular relevância jurídica ou social, atenta a necessidade de 
uma melhor aplicação do direito neste e em outros casos futuros, tendo em conta não só a pertinência 
da questão jurídica centrada na determinação do regime de responsabilização do sócio, gerente de di-
reito, para responder pela dívida da sociedade, mas também, pelo facto de, face às inúmeras decisões 
desfavoráveis do TCA Sul, se mostrar assaz pertinente que o órgão de cúpula da justiça administrativa 
tributária, embora tendo em conta que a gerência de facto sempre se há -de apurar em cada caso em 
concreto, contudo se pronuncie, de forma genérica, sobre se certos factos são suficientes para que a AT 
consiga dar por provada a gerência de facto.

D) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre matéria 
de interpretação complexa, acerca da qual é admissível existirem dúvidas interpretativas na aplicação 
do quadro legal da responsabilização, pelo exercício da gerência de facto, dos administradores, direc-
tores e gerentes de direito, que pode interessar a um leque alargado de interessados e eventuais casos 
pendentes em Tribunal, tendo já sido inclusivamente interposto, sobre esta mesma questão, recurso de 
revista pela ora recorrente, pelo que, o presente recurso servirá para uma melhor e, a partir da pronúncia 
do STA, uniforme aplicação do direito.

E) Quanto ao mérito do presente recurso, o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, 
uma errada interpretação e aplicação do art. 24º n.º 1 da LGT, aos factos, pelo que não se deve manter.

F) De facto, considerou o Acórdão ora recorrido que, pese embora o recorrido ter sido nomeado 
administrador da sociedade, e que requereu a Regularização de Dívidas perante a AT para dar cumpri-
mento de obrigações fiscais (plano Mateus), decidiu que não estava provado o exercício de facto da 
gerência, cuja prova impende sobre a AT.

G) Ora, nos termos da legislação comercial, resulta que os administradores ou gerentes, uma vez 
nomeados e tendo iniciado o exercício das suas funções, são titulares de poderes/deveres funcionais.

H) Tais administradores e/ou gerentes formam e exteriorizam a vontade da pessoa colectiva, 
vinculando -a, com a sua assinatura, perante terceiros, praticando actos que lhe foram atribuídos, em nome 
e no interesse da pessoa colectiva, actos cujos efeitos se irão reproduzir na esfera jurídica desta última,

I) Como consta do sumário do Ac. do TCA Sul de 06/10/09, Proc. n.º 03336/09 “Prevendo a lei 
que a gerência de direito faz presumir a gerência de facto, mas sendo essa uma presunção judicial, 
admite -se a sua ilisão por qualquer meio de prova, sendo suficiente a contraprova e não sendo exigível 
a prova do contrário (cfr. arts. 350º e 351º do CC).

Não logra ilidir tal presunção o gerente que afirma que era uma outra pessoa que no dia a dia se 
encontrava à frente da sociedade, quando o mesmo era gerente nomeado sociedade, sendo necessária 
a sua assinatura para a obrigar e desenvolvia a sua actividade de forma regular”

J) Pelo que, parece -nos mais adequado concluir que, conjugando a natureza contratual e pessoal 
da gerência com a inerência da titularidade do cargo à capacidade de exercício, em sede normativa da 
responsabilidade subsidiária, das expressões legais, deriva claramente a presunção de que quem tem a 
titularidade do cargo de gerente leva à prática o seu exercício.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser admitido o presente recurso de 
revista e, analisado o mérito do recurso, deve ser dado provimento ao mesmo, revogando -se o Acórdão 
recorrido, com todas as legais consequências.

1.2. O Recorrido não contra -alegou.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer defendendo que a sua inter-

venção processual é posterior à apreciação preliminar sumária sobre a verificação dos pressupostos para 
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conhecimento do recurso, e que o recurso de revista é inadmissível no contencioso tributário, suscitando 
expressamente a questão da sua inconstitucionalidade, com a seguinte argumentação:

«O recurso de revista de acórdãos dos tribunais centrais administrativos é característico da 
jurisdição administrativa, como claramente resulta de:

a) inexistência no contencioso tributário de norma de competência paralela à constante do art.24º 
n.º 2 ETAF 2002 (cf.art.26º ETAF 2002);

b) impossibilidade de integração da lacuna por via de interpretação analógica ou extensiva da 
norma citada, recusada pelos princípios hermenêuticos;

c) composição da formação incumbida da apreciação preliminar sumária dos pressupostos 
substantivos do recurso: três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso Administrativo 
(art.150º nº5 CPTA);

d) inexistência no Contencioso Tributário de espécie paralela à 7ª espécie da Secção de Con-
tencioso Administrativo (recursos de revista de acórdãos dos tribunais centrais administrativos; cfr. 
deliberação n.º 1313/2004, 26.01.2004 do CSTAF)

No sentido da inaplicabilidade do recurso de revista no contencioso tributário pronuncia -se dou-
trina qualificada (José Casalta Nabais Considerações sobre o Anteprojecto de revisão da Lei Geral 
Tributária e do Código de Procedimento e de Processo Tributário Cadernos de Justiça Administrativa 
nº61 Janeiro/Fevereiro 2007 p.13; Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo Tri-
butário anotado e comentado 6ª edição 2011 Volume IV anotação 37 ao art.279º CPPT p. 390)

Neste contexto deve ser recusado o conhecimento do objecto do recurso, com fundamento na 
inconstitucionalidade das seguintes normas:

 - norma constante do art.150º n.º 1 CPTA, na interpretação segundo a qual a Secção de Con-
tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo é competente em razão da matéria para o 
conhecimento de recurso de revista interposto de acórdão proferido pela Secção de Contencioso 
Tributário do Tribunal Central Administrativo, por violação da reserva de competência relativa da 
Assembleia da República sobre organização e competência dos tribunais (art. 165º nº1 alínea p) CRP 
numeração RC/97)

 - norma constante do art.26º alínea h) ETAF 2004 (aprovado pela Lei n.º 13/2002, 19 fevereiro), na 
interpretação segundo a qual a competência para o conhecimento do recurso de revista é deferida pela 
norma constante do art. 150º n.º 1 CPTA, por violação da reserva relativa da Assembleia da República 
sobre organização e competência dos tribunais (art. 165º n.º 1 alínea p) CRP numeração RC/97).»

1.4. Notificadas as partes deste parecer, nada vieram dizer.
1.5. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Colocadas que foram as questões da inadmissibilidade e inconstitucionalidade do presente recurso 

excepcional de revista em sede de contencioso tributário, cumpre apreciar previamente tais questões.
Como se viu, o Exmº Procurador -Geral Adjunto veio defender que este recurso de revista, previsto 

no art. 150º do CPTA, é inadmissível no contencioso tributário, invocando, em apoio da sua tese, os 
clássicos argumentos esgrimidos pela doutrina e pela jurisprudência que perfilham essa orientação: 
(i) a redacção do art. 24º, n.º 2, do ETAF e a inadmissibilidade da interpretação analógica ou extensiva 
desse preceito; (ii) o disposto no art. 150º, n.º 5, do CPTA; (iii) a inexistência na Secção de Contencioso 
Tributário de espécie paralela à 7ª espécie da Secção de Contencioso Administrativo. Mais defende que 
o art. 150º, n.º 1, do CPTA, padece de inconstitucionalidade orgânica quando interpretado no sentido 
de que a Secção de Contencioso Tributário do STA é competente em razão da matéria para o conhe-
cimento deste recurso de revista, e que o art. 26º, alínea h), do ETAF, interpretado no sentido de que 
essa competência dimana do referido art. 150º, n.º 1, sofre de igual vício, por tais interpretações con-
figurarem violação da reserva de competência relativa da Assembleia da República sobre organização 
e competência dos tribunais, contemplada no art.165º, n.º 1, alínea p), da CRP.

Relativamente à admissibilidade do recurso de revista excepcional no contencioso tributário, 
trata -se de questão que vem conhecendo decisão reiterada, pacífica e uniforme no sentido afirmativo, 
como se pode ver pela leitura, entre tantos outros, dos acórdãos proferidos nos processos n.º 0415/12, 
de 30/05/2012, n.º 0434/12, de 23/05/2012, n.º 0357/12, de 16/05/2012, n.º 083/12, de 16/05/2012, 
n.º 01140/11, de 26/04/2012, n.º 0284/12, de 26/04/2012, n.º 01110/11, de 14/03/2012 e n.º 01108/11, 
de 7/03/2012, cuja fundamentação sufragamos e que aqui mais uma vez se acolhe e reitera tendo em 
conta a suprema importância de acatar a jurisprudência consolidada em termos de se obter uma inter-
pretação e aplicação uniformes do direito (art.º 8.º, n.º 3 do Código Civil).

Em conformidade com a aludida jurisprudência, a admissibilidade deste recurso no contencioso 
tributário tem sustentáculo formal no artº n.º 26º, alínea h), do ETAF, e no art. 2.º, alínea c), do CPPT, 
já que a remissão a que se refere esta alínea c) tem natureza dinâmica e não estática: as normas sobre 
processo nos tribunais administrativos são presentemente as constantes do CPTA e não as da LPTA.

Como se deixou afirmado nesses acórdãos, «quanto ao facto de no artº 26º do ETAF, em que se 
fixa a competência da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, não 
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existir norma semelhante à do artº 24º, n.º 2, nem existir qualquer remissão para o regime daquele 
artº. 150º, não nos parece significativo.

Isto porque o artº n.º 26º, alínea h), estabelece que à Secção de Contencioso Tributário cabe 
conhecer “De outras matérias que lhe sejam deferidas por lei”. Ora, sendo aplicáveis por remissão 
do artº 2º, alínea c), do CPPT, as normas do CPTA, onde se inclui o artº 150º citado, tratando -se de 
matéria tributária, fica estabelecida por lei a competência da referida Secção.

Também não nos parece colher qualquer apoio o argumento de que “o acesso ao STA, para os 
processos tribunais tributários, está muito mais aberto do que o está no contencioso administrativo, 
em face da possibilidade de recurso per saltum de decisões dos tribunais tributários sem as limitações 
que, para o contencioso administrativo, se prevêem no art. 151.º, abertura cuja amplitude se estende 
até possibilidade de acesso ao Supremo Tribunal Administrativo em processos de valor não à alçada 
dos tribunais tributários (artº. 280º, n.º 5, do CPPT).”

Com efeito, o recurso excepcional de revista tem fundamentos específicos que em nada se asse-
melham ao recurso “per saltum” para a 2ª Secção do STA que é um recurso ordinário.

De qualquer forma, o que está em causa no recurso excepcional de revista são decisões dos 
tribunais centrais administrativos e não dos tribunais de 1ª instância.

E que dizer do argumento de que “mantém -se a admissibilidade generalizada de recurso de de-
cisões dos tribunais centrais administrativos proferidas em processos instaurados antes de 15 -9 -1997, 
assegurada pelo artº. 120º do ETAF de 1984”. Trata -se de uma garantia do passado. Mas para o 
futuro? Por que razão há -de ser negado aos administrados contribuintes um direito de que gozam os 
outros cidadãos (administrados)?

Por outro lado, e conforme se refere no acórdão transcrito, o recurso excepcional de revista, 
não visa a uniformização de jurisprudência, não existindo, por isso, qualquer incompatibilidade ou 
sobreposição com o regime de recurso previsto no artº 284º do CPPT.

De qualquer forma, se dúvidas pudessem ainda existir quanto à aplicação do recurso excepcional 
de revista, previsto no artº 150º do CPTA, ao processo judicial tributário, após as alterações ao CPC 
operadas pelo DL n.º 303/2007, de 24 de Agosto, o referido recurso teria sempre de ser admitido por 
aplicação subsidiária do artº 2º, alínea e) do CPPT.

É que, se a existência de tal recurso, anteriormente, apenas em contencioso administrativo, 
poderia gerar questões de inconstitucionalidade, por discriminação dos cidadãos, como salientava 
Lebre de Freitas (Código de Processo Civil Anotado, pág. 116), sendo agora tal recurso admitido no 
processo civil, não faria sentido excluí -lo do processo judicial tributário. Tal traduziria, nitidamente 
violação do direito à tutela jurisdicional efectiva e ao princípio da igualdade constantes dos arts 13º, 
n.º 1 e 268º, n.º 4 da CRP.».

E, posto que, por um lado, o recurso excepcional de revista é admissível no contencioso tributá-
rio por força da aplicação da norma contida no art. 26º, alínea h), do ETAF de 2002  - não por via da 
interpretação analógica ou extensiva do seu art. 24º, n.º 2  -, e que, por outro lado, é incontroverso que 
o artº 26º, do ETAF, fixando a competência da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo, comina, na sua alínea h), que cumpre a esta Secção conhecer «De outras matérias que 
lhe sejam deferidas por lei», bem como que, nas alíneas c) e e) do art. 2º, do CPPT, se contem uma 
expressa remissão para as normas do CPC e do CPTA  - e, por conseguinte, também para o art. 150º 
deste último diploma legal  -, torna -se claro que a competência da Secção do Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo para conhecer do recurso excepcional de revista está estabelecida 
por lei, e, neste contexto, cai imediatamente por terra a questão da inconstitucionalidade de natureza 
orgânica invocada.

Improcedem, assim, as questões suscitadas pelo Ministério Público.
3. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 

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

Isto é, o preceito prevê excepcionalmente recurso de revista para o STA quando esteja em causa 
a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito. Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excepcionalidade deste 
recurso, frisando que ele constitui uma “válvula de segurança do sistema” que só deve ser accionada 
nesses estritos e precisos termos.

Por conseguinte, este recurso só é admissível se estivermos perante uma questão que, pela sua 
relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental, ou se a admissão deste recurso 
seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
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E, como tem sido repetidamente explicado nos inúmeros acórdãos proferidos sobre a matéria, 
e que aqui nos dispensamos de enumerar, o preenchimento do conceito indeterminado de relevância 
jurídica fundamental verificar -se -á, designadamente, quando a questão a apreciar seja de elevada com-
plexidade ou, pelo menos, de complexidade jurídica superior ao comum, seja por força da dificuldade 
das operações exegéticas a efectuar, de um enquadramento normativo especialmente intricado ou da 
necessidade de concatenação de diversos regimes legais e institutos jurídicos, ou quando o tratamento 
da matéria tem suscitado dúvidas sérias quer ao nível da jurisprudência quer ao nível da doutrina.

Já relevância social fundamental verificar -se -á quando a situação apresente contornos indiciado-
res de que a solução pode ser um paradigma ou orientação para se apreciarem outros casos, ou esteja 
em causa questão que revele especial capacidade de repercussão social, em que a utilidade da decisão 
extravasa os limites do caso concreto das partes envolvidas no litígio.

Por outro lado, a clara necessidade da admissão da revista para melhor aplicação do direito há-
-de resultar da possibilidade de repetição num número indeterminado de casos futuros e consequente 
necessidade de garantir a uniformização do direito em matérias importantes tratadas pelas instâncias de 
forma pouco consistente ou contraditória  - nomeadamente por se verificar a divisão de correntes juris-
prudenciais ou doutrinais e se ter gerado incerteza e instabilidade na sua resolução a impor a intervenção 
do órgão de cúpula da justiça administrativa e tributária como condição para dissipar dúvidas – ou por 
as instâncias terem tratado a matéria de forma ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, 
sendo objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.

Em suma, a intervenção do STA no âmbito de um recurso excepcional de revista só pode considerar-
-se justificada em matérias de assinalável relevância e complexidade, sob pena de se desvirtuarem os 
fins tidos em vista pelo legislador com esse recurso.

No caso vertente, colocam -se as questões de saber se da gerência de direito se presume legal-
mente a gerência de facto, e se a assinatura aposta pelo gerente de direito em documentos que obrigam 
a sociedade, designadamente, quanto regularização de dívidas fiscais, constitui prova suficiente de 
concomitante gerência de facto, para o efeito de reverter a dívida fiscal nos termos do que dispõe o 
n.º 1 do art. 24º da LGT – considerando, além do mais, que os actos outorgados pelo gerente, nessa 
qualidade, vinculam a sociedade e produzem efeitos na sua esfera jurídica.

Segundo o entendimento vertido no acórdão recorrido, «(…)não pode acompanhar -se a Recor-
rente na afirmação de que o facto de ser exercida a gerência de direito, que se prova e que o oponente 
não contesta, cria uma presunção de que tenha igualmente sido exercida a gerência de facto, pois 
que esta presunção não tem a natureza que a Recorrente, apesar de a identificar correctamente, lhe 
pretende atribuir, na medida em que a presunção judicial, diferente da legal, não implica a inversão 
do ónus da prova.

Isto para dizer que compete à Fazenda Pública o ónus da prova dos pressupostos da responsa-
bilidade subsidiária do gerente, o que significa que deve contra si ser valorada a falta de prova sobre 
o efectivo exercício da gerência.

Ora, considerando a realidade vertida no probatório, pode dizer -se que o único elemento apontado 
para o ora recorrido ser considerado gerente de facto ou efectivo, reconduz -se ao facto de o mesmo 
ter sido nomeado administrador da sociedade devedora originária desde 1986 (…) o que, como acima 
se viu, deixou de ser suficiente para o preenchimento desse fundamento da gerência efectiva ou de 
facto, pelo que só fundada nessa nomeação não poderia haver lugar à reversão da execução contra 
a mesma ao abrigo do disposto no art. 24º da LGT, antes tendo o mesmo de ter praticado em nome e 
por conta dessa sociedade alguns dos actos típicos que normalmente por eles são praticados, em que 
se consubstanciam os poderes de representação e de exteriorização da vontade do ente colectivo (…).

No caso, nenhum concreto acto foi dado como provado na matéria de facto fixada na sentença 
posta em crise que o ora recorrido tenha praticado em nome e por conta da sociedade originária 
devedora, sendo certo também que a ora recorrente não impugnou tal matéria de facto nos termos le-
gais – cfr. artº 685º -B do C. Proc. Civil, pois que, embora tenha formulado de discussão de tal matéria, 
o certo é que não cumpre o ónus especificado da concreta indicação dos pontos de facto que considera 
incorrectamente julgados e nem os concretos meios probatórios constantes dos autos que impunham 
decisão diversa sobre os mesmos, o que obsta a que este Tribunal proceda ao reexame de tal matéria 
de facto., podendo apenas aquilatar se dos autos existem documentos que façam prova bastante da 
factualidade atinente a tal gerência efectiva, e que, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artº 712º do 
CPC, oficiosamente, possa este Tribunal conhecer, em ordem à prova de tal fundamento.

No entanto, dos autos, nenhuma prova documental vimos junta com essa virtualidade, pelo que 
a matéria de facto fixada no probatório da mesma sentença não pode deixar de manter -se, nos exac-
tos termos que dela constam, sendo de sublinhar que o requerimento de regularização de dívidas ao 
abrigo do chamado “Plano Mateus”, de que não existe nos autos nunca poderia suportar a posição 
da Recorrente, dado que, tendo sido supostamente subscrito em Janeiro de 1997, é insusceptível de 
contribuir para a discussão dos autos, atento período temporal a que respeitam as dívidas a considerar, 
do mesmo modo que a profissão de fé em relação à participação do Recorrido nas assembleias -gerais 
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da sociedade tem a mesma natureza da afirmação da Recorrente em relação ao exercício da gerência 
pelo mesmo.

Por outro lado, também o despacho de reversão igualmente lhe não aponta que o mesmo os tenha 
praticado e folheando, quer estes autos, quer o PEF apenso, igualmente nenhum vimos que pelo ora 
recorrido tenha sido praticado (designadamente assinaturas apostas em declarações de rendimentos, 
etc.), o que significa que a matéria disponível é manifestamente insuficiente para dela fazer derivar 
ou presumir a gerência de facto ou efectiva, pelo que, na improcedência das conclusões da alegação 
da recorrente, se impõe, nos termos acima expostos, confirmar a decisão aqui sindicada, com todas 
as legais consequências.».

Insiste, contudo, a Recorrente, que se deveria ter julgado como provada a gerência de facto, na 
medida em que existe presunção legal nesse sentido, atenta a prova da gerência de direito, e face ao facto 
de, esse gerente de direito (revertido), ter assinado documentos que vincularam a sociedade devedora 
originária, e designadamente, um plano de regularização de dívidas fiscais.

Ora, quanto à primeira questão, não se antevê qualquer necessidade de intervenção deste Supremo 
Tribunal para uma melhor aplicação do direito no sentido objectivo que acima se assinalou, já que a 
jurisprudência que se consolidou neste Tribunal é precisamente a que se mostra acolhida e sufragada 
pela decisão recorrida

Com efeito, decidiu -se no recente acórdão proferido em 21/11/2012 pelo Pleno deste STA, no 
processo n.º 0474/12, que, no âmbito do CPT, «Não existe presunção legal que imponha que, provada 
a gerência de direito, por provado se dê o efectivo exercício da função, na ausência de contraprova 
ou de prova em contrário.», bem como que, «Competindo à Fazenda Pública o ónus da prova dos 
pressupostos da responsabilidade subsidiária do gerente, deve contra si ser valorada a falta de prova 
sobre o efectivo exercício da gerência.», e também que, «Sendo possível ao julgador extrair, do con-
junto dos factos provados, esse efectivo exercício, tal só pode resultar da convicção formada a partir 
do exame crítico das provas, que não da aplicação mecânica de uma inexistente presunção legal.», 
entendimento, de resto, que fora já sufragado em sucessivos arestos, proferidos pela Secção de Conten-
cioso Tributário deste STA, designadamente em 11/4/2007, no processo n.º 040/07, em 10/12/2008, no 
processo n.º 0861/08, em 11/3/2009, no processo n.º 045/09, e pelo Pleno, em 28/2/2007, no processo 
n.º 01132/06.

E esta mesma jurisprudência tem vindo a ser também uniformemente seguida pelo STA no que tange 
à aplicação do disposto no art. 24º, da LGT – cfr. os acórdãos de 11/3/2009, no processo n.º 0709/08, 
de 2/3/2011, no processo n.º 0944/10, de 31/10/2012, no processo n.º 0580/12 e de 23/1/2013, no 
processo n.º 0953/12.

Pelo que a admissão da presente revista não é claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito, ficando, assim, afastada a necessidade de este Tribunal intervir nesse quadro.

E daí, também, a irrelevância jurídica e social da questão que de novo se pretende equacionar e 
discutir neste recurso, já que a mesma não reveste, face à supracitada jurisprudência consolidada no 
STA, a necessária relevância jurídica e social fundamental.

Finalmente, a segunda questão que a Recorrente coloca tem natureza casuística e depende, além 
do mais, da análise dos elementos de prova e da relevância e valor probatório que lhes foi dado pelo 
Julgador para efeitos de apreciação da questão (de facto) de saber se eles permitem ou não julgar como 
verificada a gerência de facto, e preenchido, por conseguinte, este pressuposto da reversão.

Ora, segundo o preceituado no artigo 150º, n.º 3 e 4, do CPTA, «3  - Aos factos materiais fixa-
dos pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente o regime jurídico que julgue 
adequado» e «4  - O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não 
pode ser objecto de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa 
espécie de prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova». O que 
significa que as regras da prova e distribuição pelas partes do ónus probatório dos factos são questões 
simultaneamente de facto e de direito, estando sujeitos, dada essa matriz de facto, a um regime próprio 
quanto à reapreciação em matéria de recurso de revista, como recurso destinado ao controlo exclusivo 
da aplicação do direito.

Pelo que está excluído, no recurso de revista excepcional, o controlo do erro na apreciação das 
provas e na fixação dos factos, mesmo que se situe na distribuição do ónus da prova e nas regras que 
sobre essa distribuição resultam da Lei Geral Tributária e do Código Civil, ficando apenas ressalvado 
o controlo quando esteja em causa uma disposição expressa da lei que exija certa espécie de prova, 
ou que fixe a força de determinado meio de prova. E não se enquadrando no âmbito desta ressalva a 
situação discutida nos autos, a questão proposta não pode ser objecto de apreciação no recurso ex-
cepcional de revista, que, como se explicou, não corresponde à introdução generalizada de uma nova 
instância de recurso.

Além de que, nas questões decididas pelo TCA com fundamento em matéria de facto que com-
promete inexoravelmente a análise das questões de direito e o sentido da decisão, está ultrapassado o 
interesse na discussão das questões jurídicas intrinsecamente ligadas àquela matéria de facto. A existir 
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erro de julgamento, tal erro não se reporta ao quadro legal da reversão, mas à prova dos seus pressupos-
tos, pelo que não se trata de questão de direito com relevância que ultrapasse a fronteira da controvérsia 
particular destes autos.

Assim sendo, e sem necessidade de maiores considerações, torna -se evidente que não se verificam 
os requisitos de admissão do recurso excepcional de revista expressos no artigo 150.º, n.º 1, do CPTA.

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

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 13 de Novembro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Valente Torrão — Casimiro Gon-
çalves. 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Aldeamento turístico. D.L. 423/83. Isenções de IMT e selo.

Sumário:

De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Janeiro de 2013 em julgamento ampliado, 
nos termos do disposto no artigo 148.º do CPTA, no processo n.º 968/12, e que 
deu origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, a aquisição 
de unidades de alojamento num empreendimento turístico, ainda que integradas 
no empreendimento em causa e, por isso, afectas à exploração turística, não pode 
beneficiar das isenções consagradas no artigo 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83 
de 05/12.

Processo n.º 881/13 -30.
Recorrente: A………………..
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1  - RELATÓRIO
A………………, com o número de identificação fiscal ………………, impugnou a decisão da 

Chefe do Serviço de Finanças de Loulé, de 12 de Abril de 2012, que lhe indeferiu o pedido de Revisão 
Oficiosa que deduzira contra as liquidações adicionais de Imposto Municipal sobre a Transmissão 
Onerosa de Imóveis e de Imposto de Selo, pedindo as suas anulações.

Por sentença de 27 de Fevereiro de 2013, o TAF de Loulé, julgou improcedente a Impugnação 
Judicial, se mantendo os actos de liquidação adicionais de IMT e Imposto de Selo relativos à aquisição 
da fracção CP que faz parte do Aldeamento Turístico B…………………, bem como a decisão da Chefe 
do Serviço de Finanças de Loulé, de 12 de Abril de 2012, que indeferiu o pedido de Revisão Oficiosa 
deduzido contra aqueles. Reagiu a ora recorrente A………………….., interpondo o presente recurso 
cujas alegações integram as seguintes conclusões:

 - A recorrente, adquiriu a fracção autónoma designada pelas letras CP que faz parte do Aldeamento 
Turístico B…………………, no dia 15 de Fevereiro de 2007.

 - A exploração turística da fracção encontra -se assegurada por contrato de exploração turística 
celebrado com a entidade exploradora, no dia 29 de Maio de 2006.

 - Foi emitido pelos Serviços de Finanças – actos impugnados pela recorrente, liquidações adicio-
nais de IMT e de Imposto de Selo nos valores de €43.390,61 e juros e IS no montante de € 3.989,23, 
que a recorrente acabou por pagar, tendo no entanto efectuado o pedido legal de Revisão do Acto 
Tributário.

 - Este pedido acabou por ser considerado improcedente pela decisão judicial do Tribunal “a quo” 
da qual entendeu recorrer.
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 - A decisão recorrida não perfilou o entendimento antes perfilado pelo mesmo Tribunal de Loulé, 
em caso idêntico, e pelos Acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Administrativo atrás indicados 
no n.º 5 destas Alegações de Recurso.

 - Antes, entendeu perfilhar o recentemente decidido pela Secção do Contencioso Tributário do STA, 
maioritariamente sufragada (6 votos a favor e 4 votos contra) que entendeu que a presente aquisição 
imobiliária” não se destinou à construção/instalação de equipamento turístico, mas sim actuou como 
consumidora final de produto turístico posto no mercado pelo promotor, de modo que a aquisição da 
fracção já não integrou a fase de instalação do empreendimento, mas a da sua “exploração.”.

 - Nas alegações nesta peça de recurso efectuada, julga a recorrente já ter demonstrado a sua razão 
que lhe assiste quanto à fundamentação do direito que lhe assiste, pelo que entende não dever continuar 
a maçar os ilustres conselheiros na insistência das mesmas.

 - Reforça apenas o facto de que a aquisição da fracção autónoma CP, foi a sua primeira aquisição 
enquanto unidade de alojamento do Aldeamento Turístico B………………...

 - Entende que tal aquisição se integra ainda no processo de instalação deste Aldeamento reunindo 
as condições legais para beneficiar isenção do pagamento de IMT e da redução do Imposto de Selo, 
face ao disposto no artº 20º DL 423/83 de 5 de Dezembro, em virtude da utilidade turística reconhecida 
a este empreendimento pelo Senhor Secretário de Estado do Turismo e que abrange todas as unidades 
que o compõem.

 - A aquisição da fracção pela ora recorrente, destinou -se, como não podia deixar de ser, perante 
o regime legal aplicável e ao qual necessariamente se sujeitou, à exploração turística, como se nota 
pela celebração do contrato de exploração turística que foi obrigada a celebrar com a entidade explo-
radora do Aldeamento para viabilizar a permanente exploração turística desta unidade de alojamento 
do empreendimento.

 - Nunca alguém, nem a Administração Tributária ousou afirmar que a aquisição da fracção se 
destinava à habitação da recorrente – que é uma sociedade britânica.  -.

 - Ao decidir, como decidiu o Tribunal de Loulé o mesmo parece ter abandonado – sem razão – o 
entendimento que antes perfilhara, adoptando a recente decisão da Secção do Contencioso Tributário, 
que mereceu o pedido de inconstitucionalidade por ser manifestamente Inconstitucional, como antes 
se referiu.

Nestes termos e demais de direito, deve o presente recurso ser admitido e considerado procedente, 
revogando -se a sentença que considerou improcedente o pedido de Revisão Oficiosa apresentado pela 
recorrente, por violação, entre outros do disposto nos Artºs 20º do DL 423/83 de 5 de Dezembro, e 
artº 2º, 20º n.º 4, 81º b), 103º n.º 2, 165 n.º 1 i) 104º n.º 2, este conjugado com artº 13º da Constituição 
da República, substituindo -se por outra que considere procedente o pedido de Revisão apresentado 
pela Recorrente.

Assim se Fazendo Justiça!!
Não houve contra -alegações:
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
1. Recorrem A………………….. da sentença proferida que julgou a impugnação improce-

dente.
2. Emitindo parecer:
Remonta à década iniciada em 1950 o apoio às empresas exploradoras e proprietárias de empreen-

dimentos ou fracções turísticas, em termos de serem concedidas isenções fiscais a, entre outros tributos, 
ao imposto de sisa – assim, art. 13.º da lei n.º 2073, de 23 -12 -1954, em que tal inicialmente se previa 
apenas quanto aos “estabelecimentos hoteleiros previamente declarados de utilidade turística”, o que 
foi posteriormente alargado a outros casos, com expressão no art. 13.º do CISSSD, nomeadamente no 
caso da referida “declaração de utilidade turística” vir a ocorrer e os ditos estabelecimentos “abertos 
à exploração no prazo fixado pelo Presidente do Conselho” (§ único).

Ora, da evolução legislativa entretanto tida, em que aquele imposto foi substituído pelo imposto 
municipal sobre as transmissão onerosas de imóveis cujo código (C.I.M.T.) foi aprovado pelo Dec. -Lei 
n.º 287/03, de 12/11, resultam algumas diferenças no regime aplicável, mas no essencial foi mantido 
o regime de isenção que actualmente consta do referido Dec. -Lei 423/83, e demais legislação com-
plementar.

Constata -se que aquele outro pressuposto ligado à própria exploração foi substituído por outro, 
o do referido empreendimento ser “destinado à exploração”.

No caso dos autos a sociedade promotora obteve licença de utilização turística em 7 -4 -06, a qual 
foi passada pela Câmara Municipal respectiva, bem como parecer favorável do Instituto do Turismo, 
o qual é vinculativo quanto à declaração de utilidade turística.

Afigura -se ser em face das mesmas que resulta ser de reconhecer a referida isenção.
3. Concluindo, resultando no caso ser de entender estar apenas abrangidos na referida isenção, as 

transacções onerosas até às referidas decisão e parecer terem sido proferidos, pelo que parece ser de 
julgar o recurso como não provido.
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2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1.
No dia 9 de Setembro de 2004, a Direcção -Geral de Turismo aprovou o título constitutivo do 

“Aldeamento Turístico B………………….”, do qual faz parte integrante o Regulamento de Adminis-
tração do Aldeamento Turístico.

2.
Em 7 de Abril de 2006, a Câmara Municipal de Loulé emitiu a licença de utilização turística 

n.º 20/06, relativa ao “Aldeamento Turístico B……………….” – cfr.fls. 25 dos autos.
3.
Em 10 de Outubro de 2006, na 2.ª Série do Diário da República, foi publicado Aviso da Comissão 

de Utilidade Turística da Direcção -Geral do Turismo que, além do mais, tinha o seguinte teor: “Por 
despacho do Secretário de Estado do Turismo de 25 de Agosto de 2006, foi confirmada a utilidade 
turística, atribuída a título prévio, ao Aldeamento Turístico B………………….., com a classificação 
de 4 estrelas” (...), “valendo pelo prazo de sete anos contado a partir da emissão da licença de utili-
zação turística pela Câmara Municipal em 21 de Novembro de 2005 (...)” – cfr. fls. 47 do processo 
administrativo.

4.
No dia 15 de Fevereiro de 2007, A……………… adquiriu a fracção autónoma designada pelas 

letras CP que faz parte do Aldeamento Turístico B……………… – cfr. fls. 21 dos autos.
5.
A exploração turística da fracção autónoma identificada no ponto 4. encontra -se assegurada por 

contrato de exploração turística celebrado com a empresa exploradora em 29 de Maio de 2006  - cfr. 
fls. 24 dos autos.

6.
Foram emitidas  - actos impugnados  - as liquidações adicionais de IMT, no valor de € 45.390,61 

mais juros e IS no montante de €3.989,23 – cfr. fls. 53 e 56 do processo administrativo.
7.
Em 12 de Abril de 2012, a Chefe do Serviço de Finanças de Loulé indeferiu  - acto impugnado 

 - o pedido de Revisão Oficiosa deduzido pela Impugnante contra aquelas liquidações – cfr. fls. 17.
3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Loulé julgou improcedente a Impugnação Judicial, mantendo os 

actos de liquidação adicionais de IMT e Imposto de Selo relativos à aquisição da fracção CP que faz 
parte do Aldeamento Turístico B…………………., bem como a decisão da Chefe do Serviço de Fi-
nanças de Loulé, de 12 de Abril de 2012, que indeferiu o pedido de Revisão Oficiosa deduzido contra 
aqueles, por entender que: (destacam -se apenas os trechos mais relevantes da decisão com interesse 
para o presente recurso).

“I. RELATÓRIO
A……………….., com o número de identificação fiscal ……………., vem impugnar a decisão 

da Chefe do Serviço de Finanças de Loulé, de 12 de Abril de 2012, que lhe indeferiu o pedido de Revi-
são Oficiosa que deduzira contra as liquidações adicionais de Imposto Municipal sobre a Transmissão 
Onerosa de Imóveis e de Imposto de Selo, pedindo as suas anulações.

Alega, em síntese, que as liquidações impugnadas padecem de erro imputável aos serviços, uma 
vez que à aquisição do prédio que deu origem às liquidações impugnadas é aplicável o beneficio fiscal 
previsto no artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, uma vez que se trata de fracção 
inserta em empreendimento turístico de propriedade plural e se destina a exploração turística, citando, 
em apoio da sua tese, vários acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo que terão decidido a favor 
de outros proprietários que adquiriram fracções no mesmo empreendimento.

A Fazenda Pública contestou, pugnando pela legalidade dos actos impugnados dado que o em-
preendimento turístico já se encontrava instalado no momento da aquisição da fracção.

A Exma. Magistrada do Ministério Público pronunciou -se no sentido da improcedência da Impug-
nação, “atento o teor das decisões proferidas pelo STA em 23.01.2013 no processo 968/12 (julgamento 
ampliado) e 969/12. 1005/12 e 1001/12”.

II. VALOR DA CAUSA I QUESTÕES DECIDENDAS
(...)
PROBATÓRIO
(...)
IV. DIREITO
Nos termos do artigo 124.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, que estabelece 

a “ordem de conhecimento dos vícios na sentença”, o tribunal deve apreciar prioritariamente os que 
conduzam à declaração de inexistência ou nulidade do acto impugnado e, depois, os vícios alegados 
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que conduzam à sua anulação, devendo começar por aqueles “cuja procedência determine, segundo o 
prudente critério do julgador, mais estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos”.

Ora, a eventual procedência da violação de lei propícia ao interessado tutela mais estável e eficaz, 
uma vez que, em geral, impede a renovação do acto.

Pelo que se conhecerá primeiro da questão de saber se a primeira aquisição de fracção autónoma 
destinada a exploração turística e integrada em empreendimento turístico de propriedade plural a que foi 
atribuído o estatuto de utilidade turística integra, ou não, a fase de instalação desse empreendimento.

ASSIM, QUANTO AO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO 
artigo 20.º DO DECRETO -LEI n.º 423/83, DE 5 DE DEZEMBRO:

Esta questão foi recentemente decidida pela Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo, em julgamento ampliado, nos termos do artigo 148.º do CPTA, pelo que, neste 
circunstancialismo, há que aderir à posição maioritariamente sufragada (6 votos a favor, 4 contra) no 
acórdão do STA de 23 de Janeiro de 2013 – processo n.º 969/12 (cfr., ainda, os arestos n.ºs 969/12, 
1001/12 e 1005/12 proferidos na mesma sessão e os n.ºs 971/12, 972/12, 999/12, 1003/12 e 1193/12, 
proferidos na sessão seguinte, em 30 de Janeiro de 2013, todos no mesmo sentido  - que, adiante -se 
desde já, foi o de a primeira aquisição de fracção destinada a exploração turística não integrar já a fase 
de instalação do empreendimento).

Vejamos, pois:
O Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, veio actualizar o instituto da utilidade turística 

que, de acordo com o seu preâmbulo, se havia revelado “um dos instrumentos mais eficazes para o 
desenvolvimento do sector, em particular no que respeita a equipamento hoteleiro e similar, a que foi 
inicialmente dirigido”, mas que, após 30 anos de vigência, não correspondia já às necessidades efec-
tivas do sector do turismo.

Nos termos do seu artigo 1.º, “A utilidade turística consiste na qualificação atribuída aos em-
preendimentos de carácter turístico que satisfaçam os princípios e requisitos definidos no presente 
diploma e suas disposições regulamentares”, sendo atribuída — artigo 2º, n.º 1  - “por despacho do 
membro do governo com tutela sobre o sector do turismo”.

Por regra — artigo 3º, n.º 5  -, “A utilidade turística abrange a totalidade dos elementos compo-
nentes ou integrantes dos empreendimentos”, podendo — artigo 7.º  - ser atribuída a titulo prévio ou 
definitivo, sendo (n.º 2) “a título prévio quando for atribuída antes da entrada em funcionamento dos 
empreendimentos novos e nos casos previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 5.º” e (n.º 3) a título 
definitivo “quando for atribuída a empreendimentos já em funcionamento ou resultar da confirmação 
da utilização turística concedida a título prévio”. Dispõe o

Artigo 20.º do mesmo Decreto -Lei n.º 423/83:
1 – São isentas de sisa e do imposto sobre sucessões e doações, sendo o imposto do selo redu-

zido a um quinto, as aquisições de prédios ou de fracções autónomas com destino à instalação de 
empreendimentos qualificados de utilidade turística, ainda que tal qualificação seja atribuída a título 
prévio, desde que se mantenha válida e seja observado o prazo fixado para a abertura ao público do 
empreendimento.

2 – A isenção e a redução estabelecidas no número anterior verificar -se -ão também na transmissão 
a favor da empresa exploradora, no caso de a proprietária ser uma sociedade de locação financeira e 
a transmissão se operar ao abrigo e nos termos do contrato de locação financeira que determinou a 
aquisição do empreendimento pela sociedade transmitente.

Estes benefícios são de aplicação automática, pois resultam directa e imediatamente da lei, pelo 
que não têm de ser reconhecidos no despacho de atribuição da utilidade turística.

São, assim, requisitos da isenção de sisa, rectius IMT, e da redução a 1/5 do Imposto de Selo:
1 – O prédio ou a fracção autónoma adquirida tem que se integrar na fase de instalação de em-

preendimento qualificado como de utilidade turística;
2 – O estatuto de utilidade turística tem que estar válido; e
3 – Tem que ser observado o prazo fixado para a abertura ao público do empreendimento. Quanto 

ao primeiro requisito, sumariou -se no citado acórdão do STA:
“I  - Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos a que as 

mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das leis”, 
sendo que “Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos de direito, 
devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro decorrer 
directamente da lei” (art. 11º, nºs 1 e 2, da LGT).

II  - No âmbito do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendi-
mentos turísticos, estabelecido no Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, o conceito de instalação de 
um empreendimento turístico compreende o conjunto de actos jurídicos e os trâmites necessários ao 
licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme o 
caso) das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem como 
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a obtenção dos títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística (cfr. 
Capítulo IV, arts. 23º ss.).

III  - Quando o legislador utiliza a expressão aquisição de prédios ou de fracções autónomas com 
destino à «instalação», para efeitos do beneficio a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º do Decreto -Lei 
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, não pode deixar de entender -se como referindo -se precisamente à aqui-
sição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois 
de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que 
se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos.

IV  - Este conceito de «instalação» é o que se mostra adequado a todo o tipo de empreendimentos tu-
rísticos e não é posto em causa pelo facto de os empreendimentos poderem ser construídos/instalados em 
regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a «instalação».

V  - Nos empreendimentos turísticos constituídos em propriedade plural (que compreendem lotes 
e ou fracções autónomas de um ou mais edifícios, nos termos do disposto no art. 52º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março), destacam -se dois procedimentos distintos, ainda que possam ocorrer 
em simultâneo: um relativo à prática das operações necessárias a instalar o empreendimento; outro, 
relativo às operações necessária a pô -lo em funcionamento e a explorá -lo, sendo que a venda das uni-
dades projectadas ou construídas faz necessariamente parte do segundo.

VI  - O legislador pretendeu impulsionar a actividade turística prevendo a isenção/redução de pa-
gamento de Sisa/Selo, para os promotores que pretendam construir/criar estabelecimentos (ou readaptar 
e remodelar fracções existentes) e não quando se trate da mera aquisição de fracções (ou unidades de 
alojamento) integradas nos empreendimentos e destinadas à exploração, ainda que sejam adquiridas 
em data anterior à própria instalação/licenciamento do empreendimento.

VII  - Quem adquire as fracções não se torna um co -financiador do empreendimento, com a res-
ponsabilidade da respectiva instalação, uma vez que está a adquirir um produto turístico que foi posto 
no mercado pelo promotor, seja a aquisição feita em planta ou depois de instalado o empreendimento, 
como um qualquer consumidor final, tanto mais que as fracções podem ser adquiridas para seu uso 
exclusivo e sem qualquer limite temporal (no caso de empreendimentos turísticos constituídos em 
propriedade plural).

VIII  - Não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas destinados à cons-
trução/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de alojamento por 
consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se encontrem afectas 
à exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no art. 20º, n.º 1, do 
Decreto - Lei n.º 423/83. (...)”  - No caso dos autos, resulta provado — aliás, as partes não divergem 
quanto aos factos, apenas quanto ao direito que lhes é aplicável  - que a Impugnante fez a primeira aqui-
sição de fracção autónoma integrada no “Aldeamento Turístico B…………………”, o qual, em datas 
anteriores à compra, já tinha tido o seu título constitutivo de empreendimento turístico aprovado pela 
Direcção -Geral de Turismo: era titular de alvará emitido pela Câmara Municipal de Loulé; e detentor 
do estatuto de “utilidade turística” com 4 estrelas.

Mas, assim sendo, tal aquisição não pode beneficiar da isenção de IMT nem da redução do im-
posto de selo previstas no artigo 20º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, à míngua do 
primeiro requisito cumulativo aí previsto  - aquisição de fracção autónoma com destino à instalação de 
empreendimentos qualificados de utilidade turística  -, uma vez que o empreendimento já se encontrava 
licenciado e apto a funcionar e a Impugnante actuou como consumidora final de um produto turístico 
posto no mercado pelo promotor, que não como co -financiadora na construção do empreendimento, 
de modo que a aquisição da fracção já não integrou a fase de instalação do empreendimento, mas a da 
sua exploração.

Ficando deste modo prejudicado o conhecimento dos restantes requisitos cumulativos de que 
depende o beneficio fiscal.

QUANTO À VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA IGUALDADE:
Alega a Impugnante que deve ter tratamento igual aos outros proprietários do empreendimento que, 

nas mesmas condições, já viram definitivamente reconhecida a isenção em vários processos decididos 
pelo Supremo Tribunal Administrativo.

Ora, no nosso sistema jurídico não vigora a regra do precedente nem o princípio da igualdade 
confere um direito à igualdade na ilegalidade, pelo que a lmpugnante não pode reclamar o mesmo tra-
tamento que mereceu a aquisição efectuada por outros proprietários do empreendimento, uma vez que, 
nos apontados termos, não se encontra preenchido um dos pressupostos cumulativos de que depende o 
beneficio fiscal: o de a aquisição da fracção estar integrada na fase de instalação do empreendimento 
turístico, matéria sobre a qual não se pronunciaram expressamente os acórdãos que cita em apoio da 
sua tese, pois o objecto destes era a questão da natureza automática, ou não, do beneficio fiscal.

V. DECISÃO
Termos em que, julgando improcedente a Impugnação Judicial, se mantêm os actos de liquidação 

adicionais de IMT e Imposto de Selo relativos à aquisição da fracção CP que faz parte do Aldeamento 
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Turístico B………………., bem como a decisão da Chefe do Serviço de Finanças de Loulé, de 12 de 
Abril de 2012, que indeferiu o pedido de Revisão Oficiosa deduzido contra aqueles.”

DECIDINDO NESTE STA
A questão que se suscita no presente processo tem vindo a ser decidida de modo uniforme por 

este Supremo Tribunal Administrativo, na sequência do julgamento ampliado com a intervenção de 
todos os juízes desta Secção de Contencioso Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art.º 148.º 
do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), no processo n.º 968/12, e que deu ori-
gem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, de 23 de Janeiro de 2013, publicado na 1.ª 
Série do Diário da República, de 4 de Março de 2013 (http://dre.pt/pdfgratis/2013/03/04400.pdf), 
págs. 1197 a 1217 (O acórdão pode também ser consultado em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e 
1bb1e680256f8e003ea931/f4a0c005dab5bc0980257b110039c597?OpenDocument).

Foi nesse acórdão, cuja fundamentação o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé adop-
tou, que se louvou a sentença recorrida.

No processo em que foi proferido o mencionado acórdão estava em causa indagar, tal como nos 
presentes autos, da ilegalidade dos actos de liquidação de IMT e de Imposto de Selo respeitantes à 
aquisição de uma fracção autónoma que faz parte de um aldeamento turístico, ou seja, se a mesma reúne 
todas as condições legais para beneficiar da isenção de IMT e de redução de imposto de selo previstos 
no art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, dada a utilidade turística reconhecida àquele 
aldeamento pelo Senhor Secretário de Estado do Turismo.

A sentença entendeu que não, pois não se verifica «o primeiro requisito cumulativo previsto naquele 
normativo – aquisição de fracção autónoma com destino à instalação de empreendimentos qualificados 
de utilidade turística —, uma vez que o empreendimento já se encontrava licenciado e apto a funcionar 
e os Impugnantes actuaram como consumidores finais de um produto turístico posto no mercado pelo 
promotor, que não como co -financiadores na construção do empreendimento, de modo que a aquisição 
da fracção já não integrou a fase de instalação do empreendimento, mas a da sua exploração».

Os Recorrentes continuam a sustentar que, tratando -se da primeira aquisição de uma fracção in-
tegrante de um empreendimento turístico, feita com a opção deliberada de afectar o bem à exploração 
turística e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a essa aquisição os 
benefícios fiscais previstos no citado art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83 (isenção de IMT e redução de 
4/5 de Imposto do Selo).

Ou seja, o que importa determinar é se a primeira aquisição de imóvel integrado em empreendi-
mento a que foi atribuída utilidade turística se destinou ainda à instalação desse empreendimento ou 
se integra, pelo menos, no processo de concretização dessa instalação, ou se, pelo contrário, o empre-
endimento já se encontrava instalado à data dessas aquisições.

DO CONCEITO DE INSTALAÇÃO PARA EFEITOS DOS BENEFÍCIOS A QUE SE REFERE 
O art. 20.º DO DECRETO -LEI n.º 423/83, DE 5 DE DEZEMBRO

Como deixámos já dito, a questão foi apreciada e decidida no referido acórdão de 23 de Janeiro 
de 2013, em julgamento ampliado com a intervenção de todos os juízes desta Secção de Contencioso 
Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art. 148.º do CPTA, o qual, por decisão tomada pela 
maioria dos Juízes Conselheiros em exercício na Secção, uniformizou a jurisprudência nos termos:

«O conceito de «instalação», para efeitos dos benefícios a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º, do 
Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, reporta -se à aquisição de prédios (ou de fracções autónomas) 
para construção de empreendimentos turísticos, depois de devidamente licenciadas as respectivas ope-
rações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que se dedicam à actividade de promoção/criação 
dos mesmos e não os adquirentes de fracções autónomas em empreendimentos construídos/instalados 
em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a «ins-
talação»».

Como tem vindo a ser afirmado por este Supremo Tribunal Administrativo em ulteriores acór-
dãos em que a mesma questão se colocou, «tendo em conta a suprema importância da uniformidade da 
jurisprudência no âmbito interno dos tribunais, sobretudo em face da segurança e da estabilidade das 
relações jurídicas a que o direito deve ambicionar e aceder, e que encontra consagração no art. 8.º, n.º 3 
do Código Civil — ao impor ao julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento 
análogo, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito — cumpre -nos aderir a essa 
orientação jurisprudencial e aos fundamentos em que se estriba o referido acórdão, vertidos, de forma 
abreviada mas elucidativa, no respectivo sumário». Sumário que foi destacado na sentença recorrida 
cujo trecho destacamos supra e para o qual remetemos.

Os Recorrentes não aportam novas razões, alegando, em síntese, por um lado, que o julgador devia 
ter seguido os objectivos constantes da introdução do Decreto -Lei n.º 423/83 e fazer uma interpretação 
mais actualizada dos princípios dele constantes, o que conduziria a uma decisão de sentido oposto 
àquela a que chegou e, por outro lado, alegam que a sentença recorrida e o acórdão em que a mesma 
se baseia enfermam de enorme confusão conceptual entre os conceitos de exploração e instalação, por 
os decisores não terem tido o cuidado e a preocupação de entender a realidade económica subjacente 
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à instalação de um empreendimento turístico. O essencial da tese que defendem coincide com a tese 
que consta dos votos de vencido lavrados no referido acórdão.

Assim, em face do art. 8º, n.º 3, do Código Civil, e tendo em conta que, desde a prolação daquele 
acórdão, a questão tem vindo a ser apreciada e decidida uniformemente e com o mesmo sentido deci-
sório, em vários outros acórdãos desta mesma Secção, impõe -se -nos, em respeito pela citada orientação 
jurisprudencial, julgar improcedente o recurso e confirmar a sentença recorrida.

Preparando a decisão, formulamos a seguinte conclusão:
De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo de 23 de Janeiro de 2013 em julgamento ampliado, nos termos do disposto no 
art. 148.º do CPTA, no processo n.º 968/12, e que deu origem ao acórdão uniformizador de jurispru-
dência n.º 3/2013, a aquisição de unidades de alojamento num empreendimento turístico, ainda que 
integradas no empreendimento em causa e, por isso, afectas à exploração turística, não pode beneficiar 
das isenções consagradas no art. 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83 de 05/12.

4. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.
Custas pelos Recorrentes.

Lisboa, 13 de Novembro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques 
da Silva. 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Revista excecional (artº 150º do CPTA). Pressupostos.

Sumário:

 I — O recurso de revista excecional previsto no artigo 150.º do CPTA só é admissível 
se for claramente necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estiver-
mos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista 
de importância fundamental.

 II — Não se justifica, à luz da apontada disposição legal, a admissão de revista para 
reapreciar a questão de saber se, para efeitos de reversão de dívida de socieda-
des comerciais contra o responsável subsidiário e, estando provada a gerência 
de direito, quais são os factos que se devem considerar como suficientes para se 
dar como provada a efetiva gerência, e a culpa na insuficiência patrimonial da 
devedora originária nos termos do n.º 1 do artigo 24.º da LGT, tendo em conta que 
o sócio gerente, assinou documentos que vinculam a sociedade, designadamente 
escrituras públicas de alienação de património da mesma.

Processo n.º 891/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A………….
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. A Fazenda Pública veio, ao abrigo do disposto no artº 150º do CPPT, recorrer do acórdão do 
TCA Sul, de 22.01.2013, proferido no Processo n.º 0604/12, apresentando, para o efeito, alegações 
nas quais conclui:

A) Quanto à questão de saber, para efeitos de reversão de dívida de sociedades comerciais contra 
o responsável subsidiário e, estando provada a gerência de direito, quais são os factos que se devem 
considerar como suficientes para se dar como provada a efetiva gerência, e a culpa na insuficiência 
patrimonial da devedora originária nos termos do n.º 1 do artº. 24º da LGT, tendo em conta que o sócio 
gerente, assinou documentos que vinculam a sociedade, designadamente escrituras públicas de alienação 
de património da mesma, verificam -se assim, os requisitos que permitem a interposição de recurso de 
revista para o STA, nos termos do artº. 150º do CPTA.
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B) Uma vez que, tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos da utilidade 
jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular, 
decorrendo, da interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo 
como escopo a uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num 
número indeterminado de casos futuros.

C) Assim, tal questão assume particular relevância jurídica ou social, atenta a necessidade de 
uma melhor aplicação do direito neste e em outros casos futuros, tendo em conta não só a pertinência 
da questão jurídica centrada na determinação do regime de responsabilização do sócio, gerente de di-
reito, para responder pela dívida da sociedade, mas também, pelo facto de, face às inúmeras decisões 
desfavoráveis do TCA Sul, se mostrar assaz pertinente que o órgão de cúpula da justiça administrativa 
tributária, embora tendo em conta que a gerência de facto sempre se há de apurar em cada caso em 
concreto, contudo se pronuncie, de forma genérica, sobre se certos factos são suficientes para que a AT 
consiga dar por provada a gerência de facto e a culpa na insuficiência patrimonial.

D) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre matéria 
de interpretação complexa, acerca da qual é admissível existirem dúvidas interpretativas na aplicação do 
quadro legal da responsabilização, pelo exercício da gerência de facto, dos administradores, diretores e 
gerentes de direito, que pode interessar a um leque alargado de interessados e eventuais casos pendentes 
em Tribunal, tendo já sido inclusivamente interposto, sobre esta mesma questão, recurso de que servirá 
para uma melhor e, a partir da pronúncia do STA, uniforme aplicação do direito.

E) Quanto ao mérito do presente recurso, o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, 
uma errada interpretação e aplicação do artº. 24º, n.º 1 da LGT, aos factos, pelo que, não se deva manter.

F) De facto, considerou o Acórdão ora recorrido que, pese embora o recorrido ter sido nomeado 
administrador da sociedade, e de ser único gerente no período entre 05/04/2001 e 06/08/2004, ao que 
acresce o facto de ter celebrado enquanto tal, escrituras públicas de venda de património da sociedade 
devedora originária, o Acórdão recorrido considerou que não foi feita a prova positiva necessária ao 
preenchimento do conceito de culpa na diminuição do património societário.

G) Ora, nos termos da legislação comercial, resulta que os administradores ou gerentes, uma vez 
nomeados e tendo iniciado o exercício das suas funções, são titulares de poderes/deveres funcionais.

H) Tais administradores e/ou gerentes formam e exteriorizam a vontade da pessoa coletiva, 
vinculando -a, com a sua assinatura, Perante terceiros, praticando atos que lhe foram atribuídos, em nome 
e no interesse da pessoa coletiva, atos cujos efeitos se irão reproduzir na esfera jurídica desta última.

I) Pelo que, parece -nos mais adequado concluir que, conjugando a natureza contratual e pessoal 
da gerência com a inerência da titularidade do cargo à capacidade de exercício, em sede normativa da 
responsabilidade subsidiária, das expressões legais, deriva claramente a presunção de que quem tem a 
titularidade do cargo de gerente leva à prática do seu exercício.

J) E que, comprovada a gerência de facto, e a prática de atos em representação da sociedade, 
também é feita “prova positiva” da factualidade necessária ao preenchimento do conceito de culpa do 
gerente na insuficiência do património da devedora originária para satisfazer as dívidas exequendas.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V Exas., deve ser admitido o presente recurso de 
revista e, analisado o mérito do recurso, deve ser dado provimento ao mesmo, revogando -se o Acórdão 
recorrido, com todas as legais consequências.

II. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 229/230 no qual se pronuncia pela não admissão 
do recurso, louvando -se na seguinte argumentação:

“A revista excecional foi consagrada no C.P.T.A., mas não no C.P.P.T.  - assim, não consta qualquer 
referência à mesma nos arts. 279º. e ss. do C.P.P.T..

É certo que tem sido admitida como possível pela 2ª. secção do S.T.A., com base no previsto no 
artº. 42º alínea, a) do E.T.A.F. e na aplicação subsidiária e com adaptações do que se encontra previsto 
no artº. 150º do C.P.T.A.’.

A ser de entender assim, a sua admissão depende, a final, de requisitos de ordem formal, de acordo 
com o previsto ainda no n.º 2 do dito artº 150º.

Ou seja, a questão em causa deve ter relevo jurídico ou social, e revestir ainda de importância 
fundamental ou a decisão a proferir ser claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

Quanto à questão ter importância fundamental ou de ser claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito, significa -se ser a mesma emergente de legislação nova passível de sérias divergências 
(efeito preventivo), ou de ter sido foi resolvida ao arrepio do entendimento uniforme da jurisprudência 
ou mesmo da doutrina (efeito reparador).

E quanto a questão ter relevo social, são ainda assinalados na lei como interesses importantes da 
comunidade ou ligadas aos direitos dos consumidores, a saúde, o ambiente, a ecologia, a qualidade de 
vida e o património cultural e histórico, segundo o previsto no artº. 99º, n.º 2 do C.P.T.A..

…A questão em causa é relativa aos pressupostos de que depende a aplicação do previsto na 
alínea a) do nº. 1 do artº. 24º. da LG.T..

Ora, a mesma não é nova, nem se mostra decidida ao arrepio do entendimento dominante.
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É certo que no recurso interposto se cita alguma jurisprudência constante de 2 acórdãos do T.C.A. 
Sul e, ainda, um outro antigo acórdão do S.T.A., bem como doutrina, com base no que se defende ser 
de presumir da titularidade do cargo o exercício de funções.

Com efeito, no acórdão recorrido, cita -se acórdão do TCA Sul em que se adotou o entendimento 
de ser um ónus da A.T. provar a culpa do gerente na insuficiência do património, conforme previsto na 
alínea a) do n.º 1 do referido artº. 24º.

É certo que no recurso interposto se cita alguma jurisprudência em contrário constante de 2 acór-
dãos do T.C.A. Sul e, ainda, um outro antigo acórdão do S.T.A., bem como doutrina, em que se decidiu 
ser possível presumir da titularidade do cargo o exercício de funções.

De tal parece não ser possível inferir ter -se decidido contra o entendimento dominante.
…3. Concluindo, parece que o dito recurso de revista excecional não é de admitir, por não se 

encontrar consagrado no C.P.P.T., nomeadamente, nos arts. 279. e ss. do C.P.P.T., nem estarem reunidos 
os requisitos previstos no artº 150º do C.P.T.A”.

III. Colhidos os vistos legais cumpre agora decidir.
IV. Com interesse para a decisão foram dados como provados os seguintes factos:
A) Em 16/12/2005 foi instaurado no serviço de finanças de Lisboa 2 o processo de execução fiscal 

n.º 3247200501168568 à sociedade “B…………, Lda”, para a cobrança de IRC do exercício de 2001, 
no montante total de 79.596,16€, cujo prazo limite de pagamento voluntário terminou em 05/11/2005, 
e o processo de execução fiscal n.º 3247200601198742, instaurado a 15/12/2006, referente a IRC de 
2001, cujo prazo limite de pagamento voluntário terminou a 05/07/2006 (cfr. documentos no Processo 
de Execução Fiscal apenso de fls. 1 e verso, e fls. 4 dos autos).

B) A liquidação de IRC de 2001, no montante total, cujo prazo limite de pagamento voluntário 
terminou a 05/07/2006, foi emitida em 04/05/2006 (cfr. documentos junto ao processo de execução fiscal).

C) Em 01/03/2007 foi lavrada certidão de citação da sociedade “B…………, Lda”, para os termos 
dos processos de execução fiscal por afixação, nos termos do artº 240.º do CPC (cfr. documentos de 
fls. 12 do Processo de Execução Fiscal apenso).

D) O Oponente outorgou escrituras públicas na qualidade de sócio gerente da sociedade 
“B…………, Lda” em 23/02/1999, 14/07/2000, 15/03/2004 (cfr. fls. 68 a 77 do Processo de Execução 
Fiscal apenso).

E) Em 14/04/2011 foi proferido despacho de reversão da execução fiscal mencionada em A), pelo 
chefe do serviço de finanças de Lisboa 2, relativamente ao Oponente, na qualidade de responsável sub-
sidiário, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 204.º do CPPT (cfr. documento de fls. 85 
e 86 do Processo de Execução Fiscal apenso).

F) Em 18/04/2011 foi assinado o aviso de receção que cita o Oponente para os termos do processo de 
execução fiscal, no montante total 1.674.251,56€ (cfr. documentos do Processo de Execução Fiscal apenso).

G) Na matrícula da sociedade “B…………, Lda” da Conservatória do Registo Comercial de Lis-
boa, 3ª secção, encontra -se inscrito pelo ap. 11/960315 que o Oponente é sócio e gerente da sociedade, 
juntamente com C………… e D………… e E………… (cfr. certidão da Conservatória do Registo 
Comercial de fls. 20 e segs. dos autos).

H) Na matrícula da sociedade “B…………, Lda” da Conservatória do Registo Comercial de Lis-
boa, 3ª secção, encontra -se inscrito pela ap. 22/961125 a cessão de funções de gerência de C………… 
e D………… (cfr. certidão da Conservatória do Registo Comercial de fls. 20 e ss dos autos).

I) Na matrícula da sociedade “B…………, Lda” da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 
3ª. secção, encontra -se inscrito pela ap. 19/010420 a cessão de funções de gerência de E………… (cfr. 
certidão da Conservatória do Registo Comercial de fis. 20 e ss dos autos).

J) Na matrícula da sociedade “B…………, Lda” da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 
3ª secção, encontra -se inscrito pela ap. 05/040824 que o Oponente cessou as funções de gerente por 
renúncia de “040806” (cfr. certidão da Conservatória do Registo Comercial de fls. 20 e segs. dos autos).

K) A sociedade desde 15/03/1996 até 24/08/2004 vinculava -se com a assinatura de um dos gerentes 
(cfr. certidão da Conservatória do Registo Comercial de fls. 20 e ss dos autos).

L) A Oposição foi apresentada junto do serviço de finanças de Lisboa 2 em 17/05/2011 (cfr. fls. 5 
dos autos).

V. Conforme acima referido, está interposto recurso de revista do acórdão do TCA Sul, de 22 de 
janeiro de 2013, ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA, pelo que importa apreciar agora a sua 
admissão liminar.

V.1. O artº 150º citado, estabelece o seguinte:
“1. Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou 
quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

2. A revista só pode ter como fundamento a violação de lei substantiva ou processual.
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3. Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente 
o regime jurídico que julgue adequado.

4. O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objeto 
de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova 
para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.

5. A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do n.º 1 
compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objeto de apreciação preliminar sumária, a 
cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso 
Administrativo”.

Sobre essa relevância jurídica ou social, de importância fundamental ou da necessidade da admissão 
do recurso para uma melhor aplicação do direito, esta Secção tem -se pronunciado de forma reiterada e 
uniforme, pelo que iremos aqui reproduzir parte do que ficou escrito nesta matéria no recente acórdão 
de 25.09.2013 – Processo n.º 01013/13.

“2. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal.

Tal preceito prevê, assim, a possibilidade recurso de revista excecional para o STA quando esteja 
em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de im-
portância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito.

Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excecionalidade deste recurso, 
referindo que ele só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito, sob pena de se desvir-
tuarem os fins tidos em vista pelo legislador.

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

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

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

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

Deste modo, e como repetidamente tem sido afirmado pela jurisprudência, o que em primeira 
linha está em causa no recurso excecional de revista não é a solução concreta do caso subjacente, não 
é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo 
a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional, pois que para isso 
existem os demais recursos, ditos ordinários”!.
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V.2. Vejamos então se, no caso dos autos, tais requisitos se verificam.
A questão que a recorrente pretende ver apreciada por este STA, consiste em saber se, para efeitos 

de reversão de dívida de sociedades comerciais contra o responsável subsidiário e, estando provada 
a gerência de direito, quais são os factos que se devem considerar como suficientes para se dar como 
provada a efetiva gerência, e a culpa na insuficiência patrimonial da devedora originária nos termos 
do n.º 1 do artº. 24º da LGT, tendo em conta que o sócio gerente, assinou documentos que vinculam a 
sociedade, designadamente escrituras públicas de alienação de património da mesma.

Ora, pelo teor da questão logo verificamos que se trata uma situação pontual, e à qual nem sequer 
seria possível dar resposta.

Na verdade, não cabe a este STA estabelecer quais são os factos que se devem considerar como 
suficientes para se dar como provada a efetiva gerência, e a culpa na insuficiência patrimonial. Essa é 
matéria a apurar pelas instâncias, cabendo posteriormente fazer a aplicação do direito pertinente.

Diferente seria se, apresentado um determinado quadro fatual, a recorrente demonstrasse a com-
plexidade da questão a decidir e a necessidade de intervenção deste STA de modo a tentar evitar em 
casos futuros grandes divergências jurisprudenciais.

No caso concreto, ainda que porventura existam divergências jurisprudenciais sobre a questão, isso 
só por si não justifica o recurso de revista, pois que também as divergências de jurisprudência podem 
ser resolvidas por outros meios (Recurso por oposição de acórdãos, por exemplo)

Deste modo, ainda que existam decisões em sentido diverso do decidido, tal não justifica a revista 
pois esta não se destina a corrigir erros de julgamento, pois para esse efeito existem outros recursos, antes 
e apenas se a decisão se mostrar ferida de erro manifesto ou grosseiro, o que não é o caso dos autos.

Na verdade, o acórdão recorrido, podendo optar por soluções jurídicas distintas, adotou uma delas, 
que não se afigura de todo irrazoável.

Acresce, finalmente, que não vem alegada, nem dos autos resulta, a relevância jurídica ou a 
relevância social fundamental, entendida nos termos acima descritos, que possa conduzir à admissão 
da revista.

Em resumo: não ocorrem os requisitos para a admissão da revista, com ela se pretendendo apenas 
manifestar a discordância com o decidido, o que está fora do âmbito do presente recurso de revista.

VI. Nestes termos e pelo exposto não se admite o recurso.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 13 de novembro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Convite a Suprir Irregularidades da Petição. Admissibilidade do Recurso. Acto de 
Fixação do Rendimento Colectável. Impugnabilidade do Acto. Princípio da Im-
pugnação Unitária.

Sumário:

 I — O despacho de convite ao suprimento de irregularidades da petição inicial não é 
recorrível, como resulta claramente do disposto no artigo 508.º n.º 6 do CPC (a 
que corresponde o artigo 590.º n.º 7 do actual CPC), aplicável ao processo judicial 
tributário por força do disposto no artigo 2.º, alínea e), do CPPT.

 II — Por força do princípio da impugnação unitária, plasmado no artigo 54.º do CPPT, 
só é possível, em princípio, impugnar o acto final do procedimento tributário, 
dado que só esse acto atinge ou lesa, de forma imediata, a esfera jurídica do 
contribuinte.

 III — Esta solução legal em nada contende com os princípios constitucionais ínsitos no 
artigo 18.º conjugado com os artigos 20.º, 266.º e 268.º da Lei Fundamental, ma-
xime no que se refere ao direito à tutela jurisdicional efectiva, já que o artigo 54.º 
do CPPT prevê expressamente a impugnabilidade autónoma dos actos imediata-
mente lesivos e a possibilidade de, na impugnação do acto final de liquidação, 
serem invocados todos os vícios de que padeçam os actos interlocutórios.
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 IV — O acto de fixação do rendimento colectável não representa a prática de um acto 
imediatamente lesivo, por não ser susceptível de provocar efeitos jurídicos nega-
tivos imediatos na esfera jurídica do contribuinte.

Processo n.º 897/13 -30.
Recorrente: Ministério Público e Outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

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

1. A…………………, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença do TAF de Loulé 
que absolveu a FAZENDA PÚBLICA da instância na impugnação judicial que aquela deduziu contra 
o acto do Director de Finanças de Faro, de 14/07/2010, proferido no âmbito de pedido de revisão do 
rendimento colectável fixado em sede de IRS e de IVA para o ano de 2008, formulado ao abrigo do 
art. 91º da LGT, e que manteve o rendimento apurado pela administração tributária através de méto-
dos indirectos, fixando, por consequência, esse rendimento em € 157.500,00 para efeitos de IRS e em 
€ 47.250,00 para efeitos de IVA.

1.1. Terminou a alegação de recurso com as seguintes conclusões:
1. A aqui recorrente interpôs impugnação judicial, após ser notificada da decisão, com fundamento 

no n.º 6 do artigo 92º da LGT, relativa ao pedido de revisão de IRS e IVA do exercício de 2008.
2. A decisão do pedido de revisão desconsiderou as provas apresentadas e perícias realizadas e 

concordou apenas com a posição assumida pelo perito da Administração Tributária, mantendo a fixação 
do rendimento de IRS e IVA do ano de 2008, nos valores de 157.000,00 e 47.250,00, respectivamente 
fixados por métodos indirectos.

3. A ora recorrente impugnou judicialmente, com fundamento no erro nos pressupostos de determi-
nação indirecta da matéria colectável, bem como invocou factos que acarretam vícios, designadamente 
o vício de inexistência de facto tributário ou o vício de errada qualificação do acto jurídico que conduziu 
a Administração a concluir pela existência de rendimentos tributáveis.

4. Aplica -se ao caso o disposto no n.º 5 do artigo 86º da LGT.
5. Uma vez que o alegado na impugnação afecta o acto tributário no seu todo, a impugnante/re-

corrente pediu a anulação da decisão proferida em 14 de Julho de 2010, referente ao pedido de revisão 
(artigo 91º da LGT).

6. Nos termos do artigos 86º n.º 5 da LGT, a recorrente apresentou previamente o pedido de re-
visão da matéria colectável, cumpriu, então, o preliminar indispensável da impugnação judicial com 
fundamento na errónea quantificação da matéria colectável e na não verificação dos pressupostos de 
determinação indirecta da matéria colectável.

7. O procedimento de revisão restringiu -se à questão técnica, e não chegou a discutir a questão 
do rigor dos pressupostos de facto em que a administração tributária fez assentar o critério de que se 
serviu para, com recurso a métodos indirectos, quantificar a matéria colectável.

8. A posição assumida pelo perito da Administração Tributária teve por base a factologia, moti-
vação e fundamentação constantes do relatório de inspecção, eivado de vícios.

9. A Recorrente entende ser inadmissível manter -se incólumes e intangíveis as possibilidades 
impugnatórias do sujeito passivo em tudo o que não disser respeito à matéria que legalmente pode ser 
tratada em sede de procedimento de revisão, nomeadamente a matéria fáctica que se provada conduz 
ao vício da inexistência de facto tributário, bem como ao vício da errada qualificação do acto jurídico.

10. Em momento algum a recorrente teve suas provas valoradas.
11. Salvo entendimento diverso, na impugnação judicial em que a matéria tributável tenha sido 

determinada com base em avaliação indirecta, pode ser invocada qualquer ilegalidade desta, salvo 
quando a liquidação tiver por base o acordo no processo de revisão da matéria tributável (artigo 86º, 
nº4 da LGT), o que não é o caso.

12. Salienta -se, não houve acordo entre os peritos no processo de revisão.
13. A recorrente, uma vez que discorda em absoluto da decisão do pedido de revisão, por não 

corresponder à verdade, impugnou judicialmente alegando a inexistência de facto tributário, bem 
como a errada qualificação do acto jurídico que conduziu a administração a concluir pela existência 
de rendimentos tributários.

14. Portanto, os actos impugnados não se limitam a fixar os valores com base nos quais irão ser 
liquidados os tributos.

15. Enfatiza -se, os actos impugnados não versam apenas sobre os actos tributários com base em 
erro na quantificação ou nos pressupostos da determinação indirecta da matéria tributável, a matéria 
de facto trazida aos autos pela recorrente invoca outros vícios, designadamente o vício de inexistência 
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de facto tributário e o vício de errada qualificação do acto jurídico que conduziu a Administração a 
concluir pela existência de rendimentos tributáveis, e estes são actos lesivos, portanto impugnáveis.

16. A esfera jurídica da recorrente apenas foi atingida pois nos procedimentos tributários que 
conduziram ao acto de liquidação do tributo ocorreram vícios que levaram a Administração a concluir 
pela existência de rendimentos tributáveis.

17. Inaplicável ao caso o princípio da impugnação unitária (artigo 54º do CPPT)
18. A recorrente não auferiu quaisquer rendimentos no ano de 2008, dessa forma verifica -se o 

vício de inexistência de facto tributário, uma vez que inexiste matéria tributável susceptível de avaliação 
directa ou indirecta.

19. Empréstimo este que estava, à data da inspecção, documentado e comprovado pela existência 
de uma declaração assinada pelos referidos senhores.

20. Ocorreu, portanto, erro na qualificação jurídica da operação realizada na ação inspectiva, 
uma vez que o empréstimo concedido à recorrente foi qualificado pela Administração Tributária como 
rendimento não declarado pela mesma, erro que inquina todo o seu raciocínio sobre a determinação do 
lucro tributável por métodos indirectos.

21. Essa qualificação do acto jurídico não é irrelevante.
22. A recorrente não teve valoradas as pertinentes provas no âmbito da ação inspectiva, bem como 

no âmbito do procedimento de revisão e durante a impugnação judicial.
23. A decisão a quo negou à recorrente o seu direito a fazer prova da matéria de facto, nomea-

damente provar a inexistência de matéria tributável, bem como que a Administração Fiscal incorreu 
numa errada qualificação do facto tributário, conducente à liquidação de imposto sobre um rendimento 
que a impugnante não auferiu.

24. Enfatiza -se, a existência de uma avaliação indirecta não preclude, obviamente, a sindicância 
da legalidade da avaliação, in casu, quando forem invocados factos que se provados caracterizam os 
referidos vícios. Tais vícios conduziram a Administração a concluir pela existência de rendimentos 
tributáveis.

25. Pelo que, o Tribunal recorrido erra ao não tomar conhecimento dos factos.
26. Ao julgar pela inimpugnabilidade do acto tributário, e consequentemente, absolver a Fazenda 

Pública da instância, o Tribunal a quo denegou à recorrente o seu direito à tutela jurisdicional efectiva.
27. Ao sufragar -se a posição do Tribunal recorrido estar -se -á a aplicar uma norma inconstitucio-

nal (o artigo 86º, nsº 3 e 4, da LGT, interpretado no sentido de não poder ser invocada na impugnação 
judicial qualquer ilegalidade), por violação dos preceitos constitucionais tipificados no artigo 18º, 
conjugado com o disposto no artigo 20.º, 266.º e 268.º da Constituição da República Portuguesa – CRP, 
por tal constituir uma restrição não expressamente prevista na lei e manifestamente desproporcionada 
do direito fundamental de acesso à justiça administrativa.

28. O entendimento sufragado na decisão recorrida traduz -se, na prática, numa diminuição das 
garantias de igualdade e defesa do contribuinte perante a administração fiscal.

29. Ademais, as questão de direito e de facto que recaem o acórdão utilizado para fundamentar a 
decisão recorrida, qual seja, cfr. o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 5 de Abril de 2006 
 - processo n.º 1286/05, não são substancialmente semelhantes aos factos e questões de direito invocadas 
na impugnação em questão.

30. Entende a ora recorrente que a sentença sub judice enferma do vício de ilegalidade, por erró-
nea aplicação do direito ao caso em apreço, designadamente, por interpretar e aplicar erroneamente o 
artigo 54º em conjunto com os números 3 e 4 do artigo 86º.

31. Outrossim, violou o artigo 123º do CPPT, uma vez que errou ao sintetizar a pretensão da im-
pugnante e seus respectivos fundamentos, bem como não fixou as questões que ao tribunal cumpriria 
solucionar, prejudicando toda a fundamentação da decisão recorrida, tornando -a nula.

Nesse sentido, deve ser -lhe reconhecido o direito de impugnar o acto com invocação de quaisquer 
ilegalidades de que o mesmo padeça. Devendo em todo o caso, a decisão recorrida ser revogada, porque 
ilegal, possibilitando à recorrente produzir prova da matéria de facto.

Juntamente com esse recurso, subiu aquele que o Ministério Público interpôs do despacho judicial 
proferido a fls. 81/82, que, na fase liminar do processo, determinou a notificação da impugnante para 
indicar, no prazo de 10 dias, a qual dos impostos pretendia ver dirigida a presente impugnação judicial, 
tendo em conta que a respectiva petição inicial continha uma cumulação ilegal de cumulação de impug-
nações nos termos do disposto no art. 104º do CPPT, por não ser permitido reagir cumulativamente, no 
âmbito do mesmo processo de impugnação, contra actos de liquidação de IRS e de IVA.

Recurso que foi admitido a subir com o primeiro que, depois dele, houvesse de subir imediatamente.
As alegações deste recurso mostram -se rematadas com o seguinte quadro conclusivo:
1. O IRS e o IVA são tributos que têm a mesma natureza  - a de impostos  - pelo que se verifica a 

identidade da natureza dos tributos exigida pelo art. 104º do CPPT.
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2. Tal norma não exige a identidade dos tributos, mas unicamente a identidade da sua natureza, 
pretendendo apenas excluir a cumulação de impugnações de impostos e taxas, que são tributos de 
natureza não idêntica.

3. Seria contrário à unidade do sistema jurídico impedir a cumulação de impugnações, quando, em 
situação semelhante, art. 91º n.º 5 da LGT permite a cumulação no mesmo procedimento de revisão, 
de todos os impostos e períodos de tributação que foram abrangidos numa mesma acção de inspecção 
como sucede no caso dos autos, em que a A. impugna a decisão proferida no procedimento de revi-
são, nos termos do art. 92º n.º 6 da LGT, que originou liquidação de IRC e IVA, como consta na p.i.

4. A norma do art. 104º do CPPT, interpretada no sentido de impedir a cumulação de impugna-
ções de impostos diferentes, é orgânica e materialmente inconstitucional, por restringir as garantias 
dos contribuintes e violar o direito à tutela jurisdicional efectiva, não respeitando assim o disposto nos 
arts. 20º n.º 1 e 5 e 103º nº2 e 165º n.º 1 alínea i) do CRP.

5. A douta decisão recorrida, ao decidir nos termos em que o fez, violou o disposto nos arts. 104º 
do CPPT, art. 3º e 9º da LGT, art. 9º do CC e art. 20º, 103º n.º 2 e 165º n.º 1 alínea i) da CRP.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações relativamente a estes dois os recursos.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto do STA emitiu douto parecer no sentido de que 

devia ser negado provimento ao recurso interposto da sentença, enunciando, para o efeito, a seguinte 
motivação:

«2. Emitindo parecer, é certo que o acto impugnado foi a decisão proferida em pedido de revisão 
de decisão de fixação de matéria tributável por métodos indirectos.

Contudo, ainda aqui é de aplicar o disposto no art. 86º n.º 3 da LGT, a menos que se tenha ocorrido 
agravamento da colecta, nos termos do n.º 9 do art. 91º da LGT, o que no caso não ocorreu.

Por outro lado, não é de reconhecer a inconstitucionalidade que se invoca, pese embora o art. 268º 
n.º 4 da C.R.P. reconhecer aos interessados o direito ao recurso contencioso contra qualquer espécie 
de ilegalidade desde que o mesmo lese direitos ou interesses juridicamente tutelados.

Existem razões de eficácia e celeridade que justificam que apenas do acto de liquidação seja pos-
sível apresentar impugnação, a qual, nos termos previstos nos arts. 117º n.º 1 e 134º n.º 1 do C.P.P.T., 
pode versar quer erro na quantificação quer os pressupostos de aplicação de métodos indirectos, pelo 
que não será de reconhecer a inconstitucionalidade que se invoca  - cfr., nomeadamente, nesse sentido 
acórdãos do S.T.A. de 1 -2 -1995 e de 19 -10 -95, proferidos nos processos nºs 18535 3 194745; no entanto, 
em sentido contrário já decidiu o T. Constitucional nos acórdãos n.ºs 1144/96 e 266/2000, conforme 
referem Leite de Campos; Benjamim Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa referem em L.G.T. Anotada e 
Comentada, 4ª ed. 2012, p. 825, defendendo também haver razões a justificar que a impugnabilidade 
directa apenas seja possível posteriormente.

Finalmente, a sentença recorrida não violou o art. 123º do C.P.P.T., pois deu cumprimento ao 
previsto no art. 123º n.º 1 do C.P.P.T. e fundamentou a decisão proferida quanto a questão que impedia 
que se conhecesse do pedido.»

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre apreciar e decidir ambos 
os recursos, sendo essencial que se comece pela apreciação do recurso do despacho interlocutório.

2. Quanto ao recurso do despacho interlocutório
Como se viu, o despacho impugnado é aquele que se encontra exarado a fls. 81/82, proferido em 

fase liminar do processo, através do qual o Mmº Juiz determinou a notificação da impugnante para 
indicar, no prazo de 10 dias, a qual dos impostos pretendia ver dirigida a impugnação judicial, tendo 
em conta que a petição inicial continha uma cumulação ilegal de cumulação de impugnações face ao 
disposto no art. 104º do CPPT, por não ser permitido reagir cumulativamente, no âmbito da mesmo 
processo, contra actos de liquidação de IRS e de IVA.

Apesar de a impugnante ter acatado o convite, vindo aos autos «requerer que na presente impug-
nação seja apreciada a liquidação relativa ao ano de 2008. Pela impossibilidade de cumulação de 
pedidos, mais informa que dará entrada de nova impugnação judicial referente à liquidação de IVA 
do ano de 2008», o Ministério Público interpôs recurso desse despacho, o qual, contendo um apelo à 
impugnante para corrigir a petição na fase liminar do processo, não pode deixar de qualificar -se como 
um despacho de convite ao suprimento de irregularidades desse articulado.

Ora, o despacho de convite para aperfeiçoamento ou suprimento de irregularidades de articulados 
não é recorrível, por não se tratar de uma decisão definitiva quanto à relação processual ou quanto ao 
destino da acção. No caso, só decisão definitiva  - que indeferisse a impugnação por julgar verificada a 
excepção dilatória da cumulação ilegal de impugnações ou a posterior absolvição da instância por força 
dessa excepção, é que estaria sujeita a recurso, como se depreende claramente do disposto no art. 508º, 
n.º 6, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo judicial tributário por força do disposto no 
art. 2º, alínea e), do CPPT.

Com efeito, esse preceito do Código de Processo Civil (a que corresponde o actual art. 590º, n.º 7, 
do CPC aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de Junho, com idêntica formulação) afirma expressamente 
a irrecorribilidade do despacho de convite ao suprimento de irregularidades dos articulados, preceito 
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que surgiu precisamente para pôr termo à controvérsia da admissibilidade do recurso desse tipo de 
despachos, que era largamente debatida na doutrina e na jurisprudência a propósito do art. 477º do CPC 
(entretanto revogado pelo DL n.º 329 -A/95, e substituído pela norma contida no art. 508º).

Na vigência do art. 477º do CPC, debruçando -se sobre a questão da recorribilidade do despacho de 
convite ao aperfeiçoamento da petição, escrevia Jacinto Rodrigues Bastos (1) “Cremos que o despacho 
de convite é irrecorrível. Não se trata ainda de uma decisão definitiva quanto à relação processual; o 
juiz, notando determinada irregularidade na petição, que poderá conduzir à sua recusa, dá ao autor 
a possibilidade de evitar esta, corrigindo a deficiência; mas o juízo que emite não é ainda decisório e 
nada impede que o autor, sem fazer a correcção, consiga, dentro do prazo estipulado, convencer o juiz 
de que a irregularidade é aparente, ou de que a falta não existe. Do despacho de recusa é que cabe 
recurso, nos termos gerais.” No mesmo sentido, Castro Mendes (2): “Há decisões que se destinam 
necessariamente a ser substituídas por outras ou nelas integradas, ou pelo menos podem sê -lo se as 
partes o solicitarem. A lei então somente permite o recurso da decisão substituta ou absorvente; as 
primeiras são irrecorríveis como não definitivas.”

Tendo a questão sido resolvida através do n.º 6 do art. 508º quanto aos articulados e, identicamente, 
pelo actual art. 590º, n.º 7, do CPC aprovado pela Lei n.º 41/2013, não restam dúvidas de que não cabe 
recurso do despacho que convida a suprir irregularidades ou insuficiências dos articulados, seja ele 
proferido logo após os articulados ou proferido no âmbito da audiência preliminar.

Pelo exposto, e tendo em conta que o tribunal ad quem não se encontra vinculado pela decisão de 
admissão do recurso proferida pelo tribunal a quo, atento o preceituado no art. 685º -C, n.º 5, do CPC 
(com idêntica norma no art. 641º, n.º 5, do actual CPC), aplicável ex vi da alínea e) do art. 2º do CPPT, 
não se tomará conhecimento deste recurso, por inadmissibilidade do mesmo.

3. Do recurso da sentença
O recurso vem interposto da sentença que absolveu a FAZENDA PÚBLICA da instância 

(por verificação de excepção dilatória de inimpugnabilidade do acto) na impugnação judicial que 
A…………………… deduziu contra o acto do Director de Finanças de Faro, de 14/07/2010, proferido 
no âmbito de pedido de revisão do rendimento colectável fixado em sede de IRS e de IVA para o ano 
de 2008, e que tendo mantido o rendimento apurado pela administração tributária através da aplicação 
de métodos indirectos, ficou esse rendimento em € 157.500,00 para efeitos de IRS e em € 47.250,00 
para efeitos de IVA.

As questões que se colocam são as de saber se a sentença recorrida errou ao julgar que esse acto 
é insusceptível de impugnação judicial autónoma e se errou, igualmente, ao fixar o objecto do litígio, 
violando, por isso, o disposto no art. 123º do CPPT.

Segundo o entendimento vertido na sentença, «(…) no contencioso tributário cabe, por regra, 
impugnação contenciosa “do acto final do procedimento, que afecta imediatamente a esfera patrimo-
nial do contribuinte, fixando a posição final da administração tributária perante este, definindo os 
seus direitos ou deveres”. (…)

Sendo que o artigo 86º da LCT dispõe expressamente que – n.º 3  - “A avaliação indirecta não é 
susceptível de impugnação contenciosa directa, salvo quando não dê origem a qualquer liquidação”, 
devendo a ilegalidade da avaliação ser invocada – n.º 4  - na impugnação do acto de liquidação em 
que a matéria tributável tenha sido determinada com base nessa avaliação.

Assim, o acto impugnado, por se limitar a fixar os valores com base nos quais irão ser liquidados 
os tributos, é um acto interlocutório que não é directamente impugnável  - neste sentido, cfr. o acórdão 
do Supremo Tribunal Administrativo de 5 de Abril de 2006  - processo n.º 1286/05.

E a inimpugnabilidade do acto é uma excepção dilatória que leva à absolvição da instância da 
Fazenda  - artigo 493º, n.º 2, do CPC.».

É contra essa decisão que a recorrente se insurge, invocando, em suma, que o objecto da impugnação 
não se limita à fixação da matéria colectável por métodos indirectos, incidindo também nas questões que 
suscitou de inexistência de facto tributário e errada qualificação jurídica do acto subjacente, sustentando 
que, desconsiderando estes factos na fixação da matéria colectável, a Administração Tributária praticou 
actos lesivos, que são autonomamente impugnáveis por aplicação do que dispõe o art. 86º, n.º 4, da LGT, 
não se enquadrando, por isso, na disciplina contida no art. 54º do CPPT, pelo que o tribunal denegou 
o seu direito à tutela jurisdicional efectiva, tendo violado os princípios ínsitos na Lei Fundamental 
– art. 18º conjugado com os arts. 20º, 266º e 268º  -, e incorrido em erro de julgamento no que toca à 
interpretação e aplicação dos arts. 54º do CPPT e 86º, nºs. 3 e 4, da LGT, bem como violado o art. 123º 
do CPPT por ter errado «ao sintetizar a pretensão da impugnante e seus respectivos fundamentos, bem 
como não fixou as questões que ao tribunal cumpriria solucionar, prejudicando toda a fundamentação 
da decisão recorrida», o que conduz, na sua perspectiva, à nulidade da sentença.

Vejamos.
Estabelece o art. 54º do CPPT que «1 - Salvo quando forem imediatamente lesivos dos direitos do 

contribuinte ou disposição expressa em sentido diferente, não são susceptíveis de impugnação conten-
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ciosa os actos interlocutórios do procedimento, sem prejuízo de poder ser invocada na impugnação 
da decisão final qualquer ilegalidade anteriormente cometida.».

Tal preceito consagra o denominado princípio da impugnação unitária, segundo o qual só é 
possível, em princípio, impugnar o acto final do procedimento, e não já os actos interlocutórios ou pro-
cedimentais, porquanto só o acto final atinge ou lesa, imediatamente, a esfera jurídica do contribuinte, 
fixando a posição da administração tributária perante este e definido os seus direitos e obrigações. E dele 
resulta, ainda, que no contencioso tributário, ao contrário do que acontece actualmente no contencioso 
administrativo, o critério da impugnabilidade dos actos é o da sua lesividade imediata e actual (e não 
meramente potencial), ou, por outras palavras, depende da produção de efeitos negativos imediatos 
na esfera jurídica do contribuinte, pela violação dos seus direitos ou interesses legalmente protegidos.

Deste modo, os actos interlocutórios do procedimento tributário, sendo meramente instrumentais 
ou preparatórios da decisão final, ainda que ilegais, não são, em princípio, imediatamente lesivos dos 
interesses do contribuinte, pois a sua situação tributária não fica com eles definida ou resolvida. Na 
verdade, sendo o procedimento de liquidação tributária constituído por uma série de actos interligados 
e dirigidos à concretização de um resultado jurídico final, ou seja, à liquidação do montante do imposto 
que o contribuinte tem de entregar nos cofres do Estado, compreende -se que só o acto final (liquida-
ção em sentido estrito) seja susceptível de afectar, de forma objectiva e imediata, a esfera jurídica do 
contribuinte, sendo esse, por conseguinte, o acto lesivo e contenciosamente impugnável.

E porque é a esta luz que deve ser visto o princípio da impugnação unitária, inviabilizador da 
impugnabilidade dos actos procedimentais, como é o caso dos actos praticados no procedimento de 
revisão contemplado no art. 91º da LGT, compreende -se que ele só deve ceder quando esteja em causa 
um dos seguintes actos susceptíveis de impugnação imediata: (i) actos interlocutórios cujo escrutínio 
imediato e autónomo se encontre expressamente previsto na lei (“actos destacáveis”); (ii) actos que, 
embora inseridos no procedimento e anteriores à decisão final, sejam imediatamente lesivos, abrindo -se 
então a possibilidade da sua impugnação imediata, sem prejuízo de a sua ilegalidade poder ainda ser 
suscitada na impugnação que venha a ser deduzida contra o acto final; (iii) actos trâmite que ponham 
um ponto final na relação da administração com o interessado, já que nestes casos, muito embora o 
acto continue a ser, na economia geral do procedimento, um acto preparatório pré -ordenado ao acto 
final, é para o seu destinatário o acto que define a posição da Administração e, por isso, o acto lesivo 
dos seus direitos ou interesses legítimos.

No caso vertente, a impugnante deduziu impugnação judicial contra o acto praticado pelo Director 
de Finanças de Faro no âmbito de procedimento de revisão do rendimento colectável fixado pela admi-
nistração tributária para o ano de 2008 através da aplicação de métodos indirectos, acto que manteve 
os valores apurados por tais métodos, fixando, por consequência, o rendimento em € 157.500,00 para 
efeitos de IRS e em € 47.250,00 para efeitos de IVA.

Não se tratando de um acto previsto na lei como um acto destacável, uma vez que nunca foi ale-
gado do que se esteja perante um caso em que a decisão do Director de Finanças não iria dar origem a 
qualquer liquidação de imposto (único caso em que, por força do disposto no n.º 3 do art. 86º da LGT, 
esse acto seria susceptível de impugnação directa e autónoma), nem se tratando, pela mesma razão, do 
acto final que põe termo à relação da administração com o interessado (termo que só ocorrerá com o 
acto da liquidação), a sua impugnabilidade contenciosa directa e autónoma dependeria da sua qualifi-
cação como acto imediatamente lesivo.

Ora, tal acto não é imediatamente lesivo, por não ser susceptível de provocar, por si, efeitos 
jurídicos negativos imediatos na esfera jurídica da impugnante. A fixação de rendimentos referente a 
um determinado ano constitui o acto propulsor do procedimento tributário tendente à determinação da 
colecta e à liquidação do imposto, isto é, constitui o acto impulsionador e preparatório desse procedi-
mento tributário, pelo que as suas vicissitudes não afectam, em princípio, de forma imediata, a esfera 
jurídica do contribuinte, a qual só será atingida com o acto final de liquidação do imposto.

Com efeito, os eventuais vícios ocorridos no acto que fixou os rendimentos só se cristalizam no 
acto de liquidação onde produzirão, então, a verificar -se, efeitos negativos sobre a esfera jurídica da 
impugnante. E, por conseguinte, esta terá de esperar pelo acto final de liquidação para o impugnar, 
invocando os fundamentos que, no seu entender, a inquinam, designadamente no que concerne aos 
pressupostos levados em conta pela Administração Tributária para a fixação da matéria colectável.

Por outro lado, esta solução legal em nada contende com os princípios constitucionais que a 
Recorrente invoca, maxime o que se refere ao direito à tutela jurisdicional efectiva, já que o artigo 54º 
do CPPT prevê, expressamente, a impugnabilidade autónoma dos actos imediatamente lesivos dos 
direitos dos contribuintes e a possibilidade de, na impugnação do acto final de liquidação, poderem 
ser invocados todos os vícios de que padeçam os actos interlocutórios. Ou seja, o acto em questão nos 
presentes autos é efectivamente impugnável, mas só mediatamente, através do acto de liquidação que 
vier a ser praticado, pelo que fica, desta forma, assegurada a possibilidade de controlo judicial da sua 
legalidade.
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Por tal motivo, a inimpugnabilidade autónoma e directa de actos procedimentais não constitui 
uma restrição do direito de impugnação contenciosa. Trata -se de um mero condicionamento do direito 
à impugnação, que se traduz em permitir o controlo judicial da legalidade dos actos tributários apenas 
quando ele é necessário, e esse condicionamento não é proibido pela Constituição, como o não são outros 
como a sujeição a prazos ou a imposição regras processuais, que em vez de restringirem o exercício do 
direito visam assegurá -lo eficazmente. (3)

Como assim, a sentença recorrida não padece do erro que a recorrente lhe imputa, tendo julgado 
como é de direito a questão que, na circunstância, se impunha solucionar.

E também não se vislumbra como possa ter sido violado o disposto no art. 123º do CPPT, uma vez 
que, ao contrário do que vem alegado pela recorrente, o Mmº Juiz não incorreu em erro ao sintetizar 
a pretensão da impugnante e os fundamentos da acção, tendo analisado prioritariamente, como se lhe 
impunha, a questão da impugnabilidade do acto sindicado, por se tratar de excepção dilatória que, con-
duzindo à absolvição da instância, obsta ao conhecimento do mérito da pretensão anulatória deduzida, 
ficando, desse modo, prejudicado o conhecimento de todos os vícios que a Impugnante imputava ao 
acto sindicado nesta acção.

Pelos motivos expostos, improcedem todas as conclusões das alegações do recurso, mantendo -se 
a sentença recorrida.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em não admitir o recurso interposto pelo Ministério Público e em negar provimento ao 
recurso da sentença interposto pela Impugnante.

Custas do recurso da sentença pela respectiva recorrente; e sem custas o recurso interposto pelo 
Ministério Público, por delas se encontra isento.

Lisboa, 13 de Novembro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Pedro 
Delgado.

(1) (Notas ao Código de Processo Civil, vol. III, pág. 35.)
(2) (Direito Processual Civil, 1980, págs. 44 e segs.)
(3) (Sobre a distinção entre restrição e condicionamento de direitos, podem ver -se os acórdãos do 

Tribunal Constitucional n.º 74/84 (publicado no Boletim do Ministério da Justiça, n.º 351, página 172, 
e 201/86 (publicado em Acórdãos do Tribunal Constitucional, n.º 7, tomo II, página 93) 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Taxa. Promoção. Vinho. Direito comunitário. Auxílio de Estado.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do 
artigo 92º do Tratado (actual art. 107º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do art. 108º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando 
mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido pelo Estado ou 
proveniente de recursos estatais (característica típica associada à qualificação 
dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo 
procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.
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 IV — Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 901/13 -30.
Recorrente. A……….., Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A………………, Lda, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pelo 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, julgou improcedente a impugnação que deduzira contra o 
indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de taxa de promoção, referente ao mês 
de Dezembro de 2008, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-

cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao IVV com referência ao mês 
de Dezembro de 2008.

B. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante» – cf. página 25 da sentença proferida nos autos –, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1ª. instância.

C. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade ou da 
parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal ou independentemente 
dos aspectos da mesma taxa que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas quanto 
à respectiva compatibilidade com o mercado comum, verifica -se, no caso da taxa em causa dos autos, 
uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de notificação da medida à Comissão, ao arrepio do 
disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) e consequente proibição 
de execução de semelhante medida, prevista no mesmo artigo.

D. Essa ilegalidade encontra -se plenamente provada nos autos – cf. alíneas D) e E) dos factos 
provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o procedimento contraditório C43/2004, 
junto aos autos pela A………. com a sua petição inicial e dada por integralmente reproduzida pelo 
Tribunal a quo na alínea E) dos factos provados –, pelo que o Tribunal a quo não podia ter decidido no 
sentido em que decidiu na sentença ora posta em crise.

E. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia – conforme está demonstrado nos autos e 
vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, entre outros, da Decisão 
da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 2007.2010) –, a fonte de financiamento de 
auxílios de Estado.

F. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida – cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

G. A implementação de uma medida parafiscal – in casu, a taxa de promoção – que consubstancia 
a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de 
afectação obrigatória ou legal, de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE) – cf. jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 
Europeia ((2) Cf., entre outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, 
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EUGENE VAN CALSTER, OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST 
WESTELIJK NOORD -BRABANT.) e pág. 48 do Parecer jurídico junto aos autos.

H. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão – cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

I. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados – conforme melhor decorre do 
parágrafo 3 da decisão junta com a petição inicial, que ora se transcreve: «(3) Resultando das informa-
ções prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados».)

J. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que se 
juntou com a petição inicial.

K. A taxa de promoção, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum e manter -se -á inválida, relativamente ao 
período em questão nos autos, por mais regular e compatível com o mercado comum que se venha a 
considerar, a final, o auxílio investigado (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) 
e foi explicado na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV  - A) respectivo).

L. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxilio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.»  - cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

M. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido – como o foi (cf. parágrafo 
132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das campanhas 
de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos nacionais 
e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108.º, n.º 3, do 
TFUE») – impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declarem a anulação dos actos de 
liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabelecimento da-
queles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é contrário 
ao Direito Comunitário – o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente ao acto 
de liquidação da taxa de promoção do período de Agosto de 2004 e veio a ser, com manifesto erro de 
julgamento, indeferido em primeira instância.

N. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

O. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais na-
cionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»

 - cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

P. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte dessa 
medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afectada pelo 
facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma decisão 
final da Comissão.»

 - cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

Q. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 
artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem sido 
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adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação conduziria 
a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de efeito útil (v. 
acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des 
négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

 - cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
R. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-

ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as con-
sequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

 - cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

S. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto erro de julgamento na sentença proferida, 
rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação da sentença aqui posta em crise.

▬ Termina pedindo a procedência do recurso e a revogação da sentença recorrida.
E mais pedindo, ainda, o seguinte:
▬ Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de 

notificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, 
nos termos do art. 267º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa 
e se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal – in casu, a chamada taxa de promoção – que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88º do TCE (actual artigo 108º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
– consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual – financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória – e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados –, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre 
a respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo – e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida me-
dida parafiscal –, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

1.3. Contra -alegou o recorrido Instituto da Vinha e do Vinho formulando, a final, as conclusões 
seguintes:

A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência ao período mensal de Dezembro de 2008.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso – cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.os 2 e 3 e 685.º -A, n.os 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações – cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.
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E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.
º do CPPT, e à vasta jurisprudência superior – cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» – cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
– hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE –, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as 
regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação co-
munitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º 
do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 

dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 – cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.os 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
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e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em que 
a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária,

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012 – através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 –, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âm-
bito do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

▬ Termina pedindo a confirmação da sentença recorrida e a improcedência da pretensão da Re-
corrente em ver anulado o indeferimento do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise.

1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«1. A……….,, Lda. recorre da sentença que julgou improcedente a impugnação apresentada quanto 

à taxa de promoção do mês de Dezembro de 2008, invocando a existência de ilegalidade ou vício 
decorrente da violação do disposto no art. 88.º n.º 3 do T.C.E., actual n.º 3 do art. 108.º do Tratado de 
Funcionamento da União Europeia (T.F.U.E.), fundado na decisão proferida no processo de investigação 
C 43/2004 mandado instaurar pela Comissão contra Portugal.

Mais defende ainda, a título subsidiário, haver questões prejudiciais, a sujeitar à apreciação pelo 
Tribunal de Justiça da União Europeia (T.J.U.E.), caso se não entenda como defende.

O I.V.V. apresentou alegações de resposta, em que começa por colocar a questão de as alegações 
da recorrente não cumprirem o ónus a que se refere o art. 685.º -A do C.P.C., mais pugnando pela lega-
lidade da dita taxa de promoção com base em vários argumentos, e juntando ainda vários documentos 
relativos ao dito processo.

2. Emite -se ainda o seguinte parecer sobre a dita questão prévia, a questão de fundo que resulta 
para apreciação que é relativa a ilegalidade do acto, fundada na não notificação prévia à Comissão 
Europeia da dita taxa, nos termos do previsto no art. 88.º n.º 3 do T.C.E., ora art. 108.º n.º 3 do T.F.U.E., 
e finalmente sobre as dias questões prejudiciais que foram suscitadas a título meramente subsidiário.

2.1. Quanto à dita questão prévia, afigura -se não ser de rejeitar o recurso tal como se mostra 
interposto.

Aliás, se no dito processo foram proferidas outras decisões pela Comissão, tal releva da matéria 
de direito posta em causa.

2.2 De acordo com a documentação junta pelo recorrido I.V.V. na resposta apresentada ao recurso 
interposto, a Comissão fez cessar a recuperação, tendo ainda anotado que Portugal considerou que as 
situações em causa se enquadravam no n.º 4 do dito art. 108.º e no Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da 
Comissão (fls. 341), resultando afinal aplicável o art. 88.º n.º 4 do T.C.E., ora art. 108.º n.º 4 do T.F.U.E..

Aliás, se a Comissão Europeia chegou a entender que Portugal agiu em violação do previsto no 
art. 108.º n.º 3 do T.F.U.E., tal não retira às autoridades nacionais competência para decidir sobre a 
anulação da autoliquidação, segundo o entendimento que decorre da jurisprudência do T.J.U.E., con-
forme recentemente foi analisado por Carla Amado Gomes e Rui Tavares Lanceiro em A revogação 
de actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União Europeia: um instituto 
a dois tempos?, Revista do Ministério Público n.º 132 p. 37 e ss..



4448

E na sentença recorrida entendeu -se não ser de proferir decisão nesse sentido, pelas razões que 
foram explicitadas.

2.3. Nesse circunspecto, e pese embora as decisões do T.J.C.E., já antigas, que a recorrente cita em 
abono da posição que defende, não faz sentido sujeitar a apreciação do T.J.U.E. as questões suscitadas no 
final das conclusões que apresentou, tratando -se afinal de mais um caso em que o previsto no art. 267.º 
§ 3.º do T.F.U.E., não é de aplicar, segundo a doutrina do acto claro há muito reconhecida.

3. Concluindo:
Parece que o recurso é, sem mais, de improceder.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A)  - No dia 27 de Janeiro de 2009, a A…………. procedeu à autoliquidação da quantia de 

€ 5.179,11, a título de taxa de promoção referente ao mês de Dezembro de 2008 – cf. documento n.º 1.
B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 

n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C)  - Em Abril de 2009, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
D)  - No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE (cfr. 
em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxí-
lios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo ainda sido adoptada 
decisão definitiva sobre o mérito da causa.

E)  - No documento da Comissão Europeia – publicado no JOUE – C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxilio Estatal – Portugal
Auxilio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) – Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE
(2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa,..., sobre a taxa “de promoção do vinho “, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

…
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;
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 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”.
3. Face ao teor das Conclusões das alegações da recorrente, das Conclusões das contra -alegações 

do recorrido, bem como do teor do Parecer do MP, as questões a decidir são as seguintes:
 - Saber se a sentença incorreu em erro de julgamento, ao decidir que a taxa de promoção do vinho, 

em causa nos autos (relativa ao mês de Dezembro de 2008) não padece de ilegalidade decorrente da 
não notificação prévia à Comissão Europeia, por força do disposto no art. 88º do TCE (actual n.º 3 do 
art. 108º do TFUE).

 - Aferir da necessidade do reenvio prejudicial o TJUE para conhecimento das questões suscitadas 
na parte final das alegações da recorrente.

3.1. Previamente, porém, importa apreciar se as Conclusões das alegações do recurso violam o 
disposto no n.º 3 do (então) art. 685º -A do CPC, e se, por isso, não é possível conhecer -se do recurso.

Com efeito, nas Conclusões E a G das Contra -alegações, o recorrido sustenta que que as alega-
ções da recorrente não cumprem o disposto no (então) art. 685º -A do CPC, pelo que não devem ser 
admitidas, já que ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a recorrente 
ataca a conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na PI e no facto de o Tribunal não ter 
aderido à sua posição.

Ora, não obstante eventual entendimento de que as conclusões das alegações não correspondem a 
Conclusões sintéticas (e de que, porventura, deveriam ter merecido, oportunamente, convite  - que não 
foi formulado  - para que fossem sintetizadas  - cfr. o n.º 3 do dito art. 685º -A do CPC), delas resulta de 
forma clara o fundamento pelo qual a recorrente pede a revogação do julgado recorrido (cfr. as Conclu-
sões D e S) e qual o vício que se lhe imputa: erro de julgamento da sentença por olvidar que a taxa de 
promoção em causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão 
Europeia, por força do disposto no art. 88º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE).

Assim, neste contexto, entende -se nem haver violação do disposto naquele invocado normativo, 
nem motivo para que as Conclusões, e consequentemente o recurso, não sejam conhecidos.

Improcede, pois, a suscitada questão prévia.
3.2. Importa, então, apreciar o alegado erro de julgamento imputado à sentença recorrida, bem 

como o pedido de reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia.
Estas questões são, até nos pressupostos de facto, em tudo idênticas às que foram apreciadas e 

decididas neste Supremo Tribunal Administrativo pelo acórdão de 23/4/2013, proferido no processo 
n.º 29/13, em que o ora relator interveio como adjunto, e no qual, com fundamentação que mereceu 
e continua a merecer a nossa adesão, se concluiu no sentido da manutenção da autoliquidação ali em 
causa e de que ficava prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade (acórdão a que se têm seguido 
muitos outros, nomeadamente, os prolatados em 30/4/2003, proc. n.º 292/13; em 22/5/2013, procs. 
nºs. 9/13, 44/13, 48/13, 53/13, 200/13 e 1311/12; em 29/5/2013, procs. nºs. 84/13, 198/13, 30/13, e 
1398/12).

Ora, a doutrina ali expendida é inteiramente transponível para o presente caso (sendo, aliás, as 
alegações muito semelhantes e as contra -alegações exactamente iguais, variando apenas os montantes e 
os períodos da taxa  - no caso em apreço está em causa a taxa de promoção referente ao mês de Dezembro 
de 2008, no montante de € 5.179,11  - pelo que, tendo também em vista uma interpretação e aplicação 
uniformes do direito (nº 3 do art. 8º do CCivil), haverá, portanto, que aqui reiterar o que ali se julgou, 
no sentido da improcedência do recurso e da confirmação do julgado recorrido (de improcedência da 
impugnação judicial deduzida – ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial 
para o TJUE requerido pela recorrente), em adesão, como se disse, aos fundamentos constantes daquele 
aresto e que aqui, com a devida vénia, de seguida se transcrevem:

«4. Caracterização da taxa de promoção do vinho
Segundo o n.º 1 do artigo 17º da Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o Instituto do Vinho 
e da Vinha (IVV, IP.,) tinha por missão, “coordenar e controlar a organização institucional do sector 
vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política comunitária e pre-
parar as regras para a sua aplicação, bem como participa na coordenação e supervisão da promoção 
dos produtos vitivinícolas”.
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Como se pode ler na Decisão da Comissão, de 20/7/2010 C (2010) 4891 final, nas suas funções 
de coordenação geral do sector vitivinícola, o IVV realiza dois tipos de actividades:

 - actividades que visam, principalmente os vinhos e produtos vínicos produzidos em Portugal, 
designadamente, as relativas à auditoria dos sistemas de controlo e certificação dos vinhos;

 - actividades destinadas, indistintamente, aos vinhos e produtos originários de Portugal e aos 
originários dos outros Estados -Membros e/ou países terceiros e comercializados em Portugal;

 - o IVV, I.P., presta igualmente determinados serviços a terceiros, nomeadamente: (i) organização 
e promoção das actividades de formação para os agentes económicos, organizações profissionais e 
interprofissionais do sector vitícola e funcionários do IVV; (ii) disponibilização aos agentes económicos 
do sector da capacidade de armazenagem das infra-estruturas do IVV; e (iii) prestação de serviços do 
Laboratório do IVV e formação do seu próprio pessoal e de outros operadores do sector vitivinícola 
(financiada em grande parte por programas de apoio comunitário) (Podemos dizer que estas são as 
suas atribuições essenciais desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de Setembro, e 
posteriores reestruturações pelos Decretos -Leis nºs. 102/93, de 2 de Abril; n.º 99/97, de 26 de Abril; 
n.º 47/2007, de 27 de Fevereiro e, finalmente, o n.º 66/2012, de 16 de Março, sendo para o efeito dotado 
de autonomia administrativa.).

Da referida Decisão resulta de igual modo que o apoio à promoção genérica do vinho e dos 
produtos vínicos foi atribuído desde 1997, por concurso, à Viniportugal, associação de natureza in-
terprofissional representativa do sector, que foi, desta forma, a beneficiária da totalidade do produto 
da taxa parafiscal destinada a esse fim.

A prestação dos mais diversos serviços ao sector vitivinícola e respectivos operadores levou 
o legislador a fixar que o financiamento do IVV, IP., seria garantido, em larga medida, através da 
receita proveniente do produto das taxas cobradas sobre os vinhos e os produtos vínicos (cfr., a título 
de exemplo, o art. 31º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 de Abril), que aprovou os res-
pectivos Estatutos.

Através do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho (Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, 
de 14 de Junho.), o legislador reformulou o sistema de taxas existente e procedeu à criação de uma 
única taxa incidente sobre os produtos vínicos, a cobrar pelo IVV, IP., que constituía a principal 
fonte de financiamento das acções de coordenação geral do sector (Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei 
n.º 137/95, de 14 de Junho.).

De acordo com o estatuído no art. 1º, n.º 1, daquele diploma, “Os vinhos e produtos vínicos pro-
duzidos no território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam 
sujeitos à aplicação de uma taxa, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV), relativamente à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”. Mas como este decreto -lei não chegasse 
a ser regulamentado, o legislador, através do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, veio introduzir 
melhorias no regime da referida taxa de forma a adequar a matéria aos objectivos da política vitivi-
nícola nacional e comunitária (cfr. o respectivo preâmbulo).

Quanto ao âmbito da taxa de promoção do vinho, o art. 1º do diploma reproduziu o anterior 
preceito e, quanto aos sujeitos, resulta do art. 3º que a taxa de promoção é devida quer pelos agentes 
económicos quer pelos produtores, no caso previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 2º do Decreto -Lei 
n.º 119/97. Por sua vez, mantém -se, igualmente, no art. 11º, n.º 1, que a fixação do valor da taxa seria 
objecto de portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

No seguimento do mencionado decreto -lei, foram publicadas diversas portarias, sendo de salientar 
a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que serviu, no caso em apreço, à fixação do valor da 
taxa a pagar pela recorrente.

Com interesse para a decisão, importa ainda considerar que, segundo a Decisão da Comissão 
de 2010, o produto da taxa de promoção, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcio-
namento do IVV, I.P., destina -se, em primeiro lugar, ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do sector do vinho prestados por si e, em segundo lugar, às actividades de promoção do vinho 
e dos produtos vínicos.

No que respeita à actividade de promoção do vinho, verifica -se que uma parte da taxa é destinada 
a campanhas de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos, sem referência à sua origem, em 
Portugal e, outra parte, a campanhas de promoção do vinho e dos produtos vínicos portugueses no 
território dos outros Estados -Membros e de países terceiros. No período sobre que incidiu a decisão 
da Comissão de 2010, os custos das acções de formação organizadas pelo IVV, I.P., com excepção de 
uma formação de interesse geral «Sistemas de informação e Gestão Vitivinícola 2000», cujo custo total 
foi de 367,12 EUR, foram integralmente suportadas pelos programas do Fundo Social Europeu, pelo 
que nem os agentes económicos nem o IVV tiveram de contribuir para o seu financiamento.

É esta taxa que, segundo a recorrente, enferma de ilegalidade manifesta, decorrente da falta 
de notificação prévia à Comissão e respectiva execução antes da decisão final daquela entidade, ao 
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arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE)  - pontos D e 
L das Conclusões.

5. Da relevância das decisões da Comissão emitidas sobre a taxa de promoção
Segundo o estatuído no art. 108º do TFUE (ex art. 88º TCE) é da competência exclusiva da 

Comissão Europeia o exame permanente dos regimes de auxílios de Estado, em cooperação com os 
Estados -Membros, “com vista a impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado, como 
se conclui do Acórdão Lorenz” (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição das Ajudas de 
Estado concedidas em Violação do Direito Comunitário, Coimbra, 1994, pp. 58 ss.). Para tanto, é es-
tabelecido um sistema de controlo prévio dos auxílios novos, previsto no n.º 3 do mesmo preceito e no 
art. 2º do Regulamento do processo (Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 
1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93º do Tratado CE.), segundo o qual a Comissão 
deve ser informada, em devido tempo, dos projectos de auxílio, antes da sua execução.

“A fase preliminar do processo de controlo dos auxílios novos inicia -se, assim, com a notificação 
do projecto de auxílio, devendo os Estados (…) utilizar, para o efeito, formulários recomendados pela 
Comissão. A obrigação de notificar previamente os projectos de auxílio é uma obrigação incondicio-
nal dos Estados relativos a auxílios novos, incluindo a modificação dos existentes …” (Cfr. ANTÓ-
NIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2003, p. 271.).

Os auxílios não notificados ou postos em execução antes de uma decisão da Comissão são objecto 
de um específico processo de controlo que se inicia com a recepção e análise de informações que a 
Comissão tenha recolhido oficiosamente ou através de denúncia de terceiros.

No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que não 
constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de serviços 
ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º

A única acção de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 
367,12 EUR, não constitui um auxílio.

Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.
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Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (Segundo o disposto no artigo 7, 
n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, «A Comissão pode 
acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível 
com o mercado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante 
designada «decisão condicional» (cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64)), 
isto é, desde que Portugal respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as 
quais implicavam o reembolso de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes 
dos outros Estados -Membros, entre 1997 e 31 de Dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de Dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 
(que procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 
mediante recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das 
sétima e nona condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2º que se considera que os auxílios não 
preenchem todos os critérios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107º do TFUE, pelo que estão isentos da 
obrigação de notificação prevista no n.º 3 do artigo 108º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, 
os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três exercícios financeiros por empresa 
beneficiária), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado aos 
auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação (…)” 
(Carta de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O art. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente no-

tificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não 
pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma 
decisão final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (Ver também o disposto no artigo 3º, do 
Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999.).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito directo na 
esfera jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previa-
mente à Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a 
toda a ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, 
Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, “O Papel dos Tribunais Nacionais 
na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da última 
frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de 
Sousa Franco, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA 
DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., p. 56.).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de Novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os actos praticados durante o período da proibição 
contida no art. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
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que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os actos inválidos»” (Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.).

E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acórdão de 1973 (Cfr. ANTÓNIO 
CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.), competência para exigir o reembolso dos auxílios atri-
buídos em violação do Direito Comunitário, com vista a restabelecer o status quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (Cfr. JOÃO 
NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no art. 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final 
da Comissão (Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Novembro de 1990, Processo C -354/90.). 
Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição de auxílios 
atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro 
de 2008, proc. C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição 
de auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe -lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstân-
cias excepcionais.». (Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects 
institutionnels du droit des aides d’Etat», EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber 
Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law International, pp. 43 -64, em especial, 
pp. 55 -56.)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos au-
xílios suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, 
como vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de 
promoção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro 
lado, coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da auto -liquidação em 
causa (relativa a Setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 
2004 dar início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no 
artigo 6º do regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação 
da obrigação de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de 
tal invalidade em conformidade com o seu direito nacional (Cfr. Conclusões do Advogado Geral 
L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui jurisprudência assente do 
TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas de 
Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respectivo direito nacional, o que engloba o 
regime do procedimento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo 
aplicável, sendo que as regras aplicáveis ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser 
as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou análogos meramente internos. Para 
maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A revogação de 
actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a 
dois tempos?, Revista do Ministério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, pp. 33 ss.), sendo 
que na nossa ordem jurídica este Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (Segundo 
o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de 
uma norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias 
previstas nos arts. 281 e 282º da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade 
dos regulamentos obedece aos pressupostos plasmados no art. 73º do CPTA.), no caso concreto, por 
ilegalidade formal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que 
implicaria que a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.
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7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distin-
guir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas acções de promoção 
e publicidade dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respectivo 
financiamento, através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente 
da taxa cobrada aos operadores do sector vitivinícola e afecta, no essencial, ao financiamento da 
actividade do IVV. IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto-liquidação, no 
valor de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Setembro de 2007, 
com fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (Segundo 
o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os 
produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de pro-
moção, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) 
relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, n.º 1, dispõe -se que “São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de 
aposição dos selos ….”.), e a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, 
significa que a obrigação de notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o 
procedimento legislativo que culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE 
ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de Março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do art. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de Novembro de 1991 (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, 
A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do Advogado -Geral Darmon, no 
Acórdão do TJ de 20 de Setembro de 1990, proc C -5/89.).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis 
e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes 
de recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para 
que possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada 
por meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja selectiva, distorça ou 
ameace distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio entre os EM” (Cfr. 
JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina 
Coimbra, 2012, p. 520.).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (Cfr., entre 
outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. 
cit., p. 714.), onde se incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas 
públicas, seja na forma de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de 
receitas (isenções fiscais, dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
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de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afectação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a acções 
de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (art.11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto 
de não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, 
como vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência 
do TJ. Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo 
objectivo essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma 
não implica, à partida, um auxílio concedido directa ou indirectamente através de recursos do Estado 
e, por outro lado, serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos 
auxílios de Estado (Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de 
Julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, 
a Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das 
actividades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação 
geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, 
não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da Repú-
blica Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, 
de 15 de Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam ou 
não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, 
“um grau suficiente de probabilidade” (Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.) de 
tal medida envolver auxílios estatais (Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 
de Setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA 
DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38.), em termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do 
procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ile-
galidade da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o 
respectivo procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do art. 88º do TCE (ponto L 
das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da auto -liquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside 
na particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor 
de ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas 
pelas vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.
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Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou 
de Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifesta-
mente desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida.
Em face de tudo o que vai exposto, não havendo dúvidas quanto à não verificação da obrigação 

de comunicação prévia, fica consequentemente prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade.»
3.3. Acolhendo -se, pois, como supra se referiu, esta fundamentação constante do acórdão desta 

Secção do STA, de 23/4/2013, proc. n.º 29/13, a qual, com as adaptações pertinentes (nomeadamente 
quanto ao montante e período da taxa questionada) é inteiramente transponível para os presentes autos, 
tem de concluir -se que o recurso não merece provimento.

E embora a taxa aqui em questão se reporte ao mês de Dezembro de 2008, tendo em conta as 
circunstâncias supra referidas, e, em especial, o facto de a Comissão ter conhecimento perfeito de toda 
a situação em torno da taxa de promoção do vinho desde 2004 e ter acabado por concluir não haver 
qualquer violação do Direito comunitário em relação a todas as componentes da mesma, podemos com 
segurança concluir que não haveria qualquer possibilidade de a sua intervenção poder influenciar o 
conteúdo material do acto de liquidação em causa, mesmo considerando ser, como se disse, referente 
a Dezembro de 2008.

Com efeito, como também se salienta no ac. deste STA, de 26/6/2013, proc. n.º 055/13, «a anulação 
da totalidade da taxa de promoção, como pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que 
é o único vício por si alegado, nas circunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio 
da proporcionalidade.

Como ficou dito no já citado Acórdão 29/13, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a 
própria doutrina a sancionar com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia 
das ajudas de Estado residem na particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o 
de impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados-
-Membros sejam perturbadas pelas vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou 
ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subsiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada.

Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a receita da taxa afecta ao financiamento das 
actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do seu orçamento e que a componente da taxa 
que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Acresce, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás men-
cionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”
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Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou 
de Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifesta-
mente desproporcionados.»

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, sendo de confirmar o julgado recorrido  - de impro-
cedência da impugnação judicial deduzida – ficando prejudicados, por inutilidade, o pedido de reenvio 
prejudicial para o TJUE requerido pela recorrente.

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

Lisboa, 13 de Novembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Pedro Delgado – Dulce Neto. 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Liquidação de IRC. Dedução à coleta de contribuição autárquica e crédito fiscal ao 
investimento.

Sumário:

 I — Nos termos do disposto no artigo 71º, n.º 1, alínea a) do CIRC (redação e nume-
ração à data do facto tributário) a liquidação do IRC, no caso de contribuintes 
com contabilidade organizada, era processada com base na matéria coletável, 
constante da declaração periódica.

 II — Por força do estatuído no artigo 71.º, n.º 2, alínea c) do mesmo diploma, ao mon-
tante apurado nos termos da alínea a) do número anterior seria efetuada dedução 
correspondente à coleta da contribuição autárquica.

 III — Também a esse montante podia ser deduzido o benefício fiscal ao investimento a 
que se reportava o Decreto-Lei n.º 197/86, de 18 de Junho.

 IV — Porém, não pode concluir -se daquele n.º 1, alínea a) que, corrigida a matéria 
coletável pela administração tributária, as deduções só podiam ser efetuadas pelo 
montante apurado pelo contribuinte, antes passando a ser o valor apurado pela 
Administração tributária o relevante para todos os efeitos legais, uma vez fixado 
definitivamente.

Processo n.º 909/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. “A………………., Ldª”, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do Tribunal 
Tributário de Lisboa de 13.06.2012 (v. fls. 157/166), que julgou totalmente improcedente a impugnação 
por si deduzida contra o indeferimento tácito da reclamação graciosa relativa a liquidação do IRC de 
1989, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª) A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação judicial deduzida pela ora Recorrente 
contra o ato tributário consubstanciado na liquidação adicional de Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas (IRC) n.º 8310005198, datada de 27.04.1994, referente ao exercício de 1989, no 
valor de € 26.478,93;
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2ª) Com efeito, entendeu o Tribunal que, para efeitos de dedução da Contribuição Autárquica e do 
Crédito Fiscal por Investimento apuradas no exercício, nos valores de Esc. 5.954.723$00 (€ 29.702,03) 
e de Esc.7.309.248$00 (€ 36.458,38), respetivamente, o montante da coleta a ter em conta é apenas 
o apurado em autoliquidação na declaração mod. 22 apresentada pelo contribuinte” (cfr. página 9 da 
sentença recorrida), pelo que, embora a coleta corrigida pelos serviços da administração tributária 
ascenda, no exercício de 1989, a Esc.9.486.558$00 (€ 47.318,75), deverá relevar apenas a coleta apu-
rada na autoliquidação, no valor de Esc.3.596.428$00 (€ 17.938,91) e, como tal, não há que proceder 
à anulação do ato tributário sub judice;

3ª) Todavia, e salvo o devido respeito, não pode proceder o entendimento vertido na sentença sub 
judice, já que a decisão recorrida incorre em erro de julgamento na prolação da respetiva decisão de 
mérito, uma vez que os fundamentos em que a mesma se alicerça são manifestamente improcedentes, 
pelo que deve ser anulada;

4ª) Sem prejuízo do exposto infra, importa previamente atentar que a sentença recorrida procede 
à incorreta menção de “liquidação corretiva” no ponto 6 da factualidade dada como provada, quando se 
trata de uma liquidação emitida na sequência da apresentação da declaração periódica de rendimentos 
modelo 22, o que consubstancia erro ou lapso material, o qual, nos termos do disposto no artigo 667.º 
do CPC, aplicável ex vi artigo 2.º do CPPT, é suscetível de conduzir à retificação da sentença, o que se 
requer para os devidos efeitos legais;

5ª) Já no que concerne ao erro de julgamento da sentença recorrida, o mesmo é evidente e impõe-
-se a sua anulação;

6ª) Com efeito, não resulta quer do disposto no artigo 71.º, n.º 2, do Código do IRC, quer do 
disposto no n.º 2 do artigo 5º do Decreto -Lei n.º 197 -C/86, de 18 de julho, normas em que o Tribunal 
a quo suportou a improcedência da impugnação judicial, que mesmo havendo correções efetuadas à 
coleta pelos serviços da administração tributária, o montante da coleta a relevar para efeitos de dedução 
da Contribuição Autárquica e do Crédito Fiscal por Investimento seja sempre o da coleta declarada 
pelo sujeito passivo;

7ª) Com efeito, aquelas normas não estabelecem qualquer obrigação ou prescrição de que a coleta 
relevada seja, sempre, a que resulta da autoliquidação, mas o que decorre das aludidas normas, e que 
é bem diferente, é que os montantes em causa podem ser deduzidos à coleta e quais os termos em que 
tal dedução pode ser efetuada;

8ª) Efetivamente, se a intenção do legislador tivesse sido a de limitar a dedução daqueles mon-
tantes ao valor da coleta declarada, o mesmo tê -lo -ia previsto expressamente, designadamente no n.º 9 
do artigo 71º do Código do IRC, na redação à data aplicável;

9ª) Assim, se o legislador não estabeleceu qualquer restrição como fez, designadamente e a título 
de exemplo, no n.º 3 do artigo 71º do Código do IRC, na redação à data aplicável  - ao intérprete não 
lhe é pemitido fazê -lo;

10ª) De facto, uma vez efetuadas pelos serviços da administração tributária correções ao montante 
da coleta declarado, deverá passar a ser considerada, para todos os efeitos, a coleta corrigida, conforme 
impõe o artigo 60.º do CPPT;

11ª) Corolário desta interpretação é, desde logo, o disposto no próprio n.º 4 do artigo 4.º do 
Decreto -Lei n.º 197 -C/86, de 18 de julho, segundo o qual “Se houver lugar a correções pela adminis-
tração fiscal que conduzam a anulação ou liquidação adicional da coleta da contribuição industrial, 
o montante do crédito fiscal por investimento correspondente àquele exercício deverá sofrer alteração 
em conformidade, de acordo com as regras gerais aplicáveis nos termos deste artigo”;

12ª) Assim, é evidente que o montante da coleta a considerar só poderá ser o da coleta corrigida;
13ª) Efetivamente, aquele Tribunal havia que ter considerado que se impunha, para efeitos de 

dedução à coleta, a relevação do montante da coleta corrigida e, em consequência, a correção dos mon-
tantes de dedução à coleta a título de Contribuição Autárquica e de Crédito Fiscal por Investimento, 
de acordo com os valores que foram mencionados na declaração periódica de rendimentos modelo 22;

14ª) Não o tendo feito, a sentença incorre em violação do disposto nos artigos 71.º, n.º 2 e 74.º do 
Código do IRC e do artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 442 -B/88, de 30 de novembro;

15ª) Deste modo, sendo inequívoco o erro em que incorreu a sentença recorrida, impõe -se a sua 
anulação e, por conseguinte, a anulação do ato tributário, com a restituição do que a Recorrente tiver 
indevidamente pago, acrescido de juros indemnizatórios.

Por todo o exposto, e o mais que o ilustrado juízo desse Tribunal suprirá, deve o presente recurso 
ser julgado procedente, por provado, com a consequente revogação da sentença recorrida e, nessa 
medida e anulação do ato tributário em crise nos termos peticionados, assim se cumprindo com o 
DIREITO e a JUSTIÇA!

II. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 206/208 no qual defende a procedência do recurso.
III. Com interesse para a decisão foram dados como provados os seguintes factos:
1º). A impugnante é um sujeito passivo com contabilidade organizada e está coletada no regime 

geral de IRC pela atividade de fabricação de material de bano, construção e trabalhos de engenharia 
civil (fls.83 e 86);
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2º). Foi sujeita a uma ação de fiscalização no seguimento do que foram efetuadas correções ao 
lucro tributável declarado para o exercício de 1989, no montante de Esc. 14.560.605$00 - vd. Mapa de 
Apuramento Mod. DC -22, afls. 13];

3ª). No campo relativo a «Fundamentação das Correções» daquele Mapa de Apuramento consta, 
designadamente, o seguinte:

«1  - Não tendo entrado em funcionamento o respetivo imobilizado, indevidamente contabilizou 
como custo do exercício de 1989 Esc.14.543.969$00 referentes a reintegrações 4);

2  - Por não ter observado o n.º 3 do artº 11º do DR nº2/90, de 12 de janeiro, para as suas instala-
ções comerciais, de 1983, sUas em Lisboa na Av. ……………, nº……….. — ………. andar, indevidamente 
calculou custos de reintegrações em excesso no valor de Esc.6.636$00 4..)».

4º). As correções levadas a efeito originaram para aquele mesmo exercício de 1989 a liquidação 
adicional de IRC nº8310005198, de 27/04/1994, no montante de Esc.5.308.548$00, com data limite de 
pagamento em 15/08/1994 (notificação da liquidação a fls. 8 e informação a fls. 45);

5º). Na descrição das “Importâncias Corrigidas” da nota demonstrativa da liquidação impugnada 
no campo relativo a “Coleta” consta o valor de Esc.9.486.558$00; no campo relativo a “Contribuição 
Autárquica” consta o valor de Esc.3.596.428$00 e no campo relativo a “Total das Deduções” consta o 
mesmo valor de Esc.3.596.428$00;

6º). Aquele valor de Esc.3.596.428$00 corresponde ao valor da coleta apurado pela impugnante na 
declaração e mantido em anterior liquidação conectiva relativa ao mesmo exercício de 1989 (liquidação 
n.º 25000104250, de 13/07/1990, cuja nota demonstrativa consta de fls. 26);

7º). Na declaração de rendimentos mod.22 de IRC apresentada para o ano de 1989, a impugnante 
no campo 19 relativo a “Cálculo do Imposto”/ “Deduções à Coleta”/ “Contribuição Autárquica”, 
assinalou o montante de Esc.5,954.796$00 fls. 17);

8º). No campo 12 relativo a “IRC e Contribuição Autárquica {artigo 41º, 1101 alíneas a) e b)}” do 
espaço 17 relativo a “Apuramento do Lucro Tributável” fez constar o valor de Esc. 5.954.723$00 (fls. 16);

9º). No respetivo anexo à declaração, fez contar em “Crédito Fiscal por Investimento”, o valor de 
Esc.7.309.248$00, dos quais Esc.3.928.532$00 referenciados a 1987 e Esc. 3.380.716$00 referenciados 
a 1988 (fls. 23);

10º). Deduziu reclamação graciosa da liquidação adicional referida supra, em 4) do probató-
rio - fls. 2 do apenso de reclamação;

11º). Em 03/02/1995 apresentou a presente impugnação judicial, conforme carimbo de entrada 
aposto pela Repartição de Finanças a fls.2;

12º). O montante da liquidação impugnada, correspondente a Esc.5.308.548$00, foi incluído 
na relação de dívidas para que foi requerida a adesão ao regime excecional de pagamento de dívidas 
tributárias aprovado pelo DL nº124/96, de 10 de agosto, que viria a ser deferida por despacho de 
17/04/1997 (fls. 63 a 67).

IV. Colhidos os vistos legais cumpre agora decidir.
V. Na decisão recorrida foi entendido que, por força do disposto no artº 71º, n.º 1, alínea a) do 

CIRC, a liquidação do imposto processar -se -á com base na matéria coletável constante da declaração 
periódica.

Assim sendo, e porque o montante da coleta apurada pela impugnante no ano de 1989 foi no 
montante de 3.596.427$00, não podem ser deduzidos os valores agora pretendidos pela recorrente, pois 
a coleta a considerar tem de ser a por si apurada e teríamos um resultado líquido negativo.

Quer dizer, para a decisão recorrida, ainda que a administração tributária venha a fixar valores 
de coleta diferentes dos apurados pelo contribuinte, para efeitos como os que estão em causa nos au-
tos – dedução da contribuição autárquica e benefício de redução da contribuição industrial – há apenas 
que considerar a coleta inicialmente apurada pelo contribuinte na respetiva declaração de rendimentos.

Entendimento diferente manifesta a recorrente, afirmando que nem o n.º 2 do artº 72º do CIRC, nem 
o artº 5º, n.º 2 do DL n.º 197/C/86, de 18 de julho suportam a tese referida na sentença recorrida.

Na verdade, aquelas normas não estabelecem qualquer obrigação ou prescrição de que a coleta 
relevada seja, sempre, a que resulta da autoliquidação, antes delas decorre que os montantes em causa 
podem ser deduzidos à coleta e quais os termos em que tal dedução pode ser efetuada;

Se a intenção do legislador tivesse sido a de limitar a dedução daqueles montantes ao valor da 
coleta declarada, o mesmo tê -lo -ia previsto expressamente, designadamente no n.º 9 do artigo 71º do 
Código do IRC, na redação à data aplicável, pelo que se o legislador não estabeleceu qualquer restrição 
como fez, designadamente e a título de exemplo, no n.º 3 do artigo 71º do Código do IRC, na redação 
à data aplicável  - ao intérprete não lhe é pemitido fazê -lo.

Assim, uma vez efetuadas pelos serviços da administração tributária correções ao montante da 
coleta declarado, deverá passar a ser considerada, para todos os efeitos, a coleta corrigida, conforme 
impõe o artigo 60.º do CPPT e resulta com clareza do disposto no próprio n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-
-Lei n.º 197 -C/86, de 18 de julho, segundo o qual “Se houver lugar a correções pela administração 
fiscal que conduzam a anulação ou liquidação adicional da coleta da contribuição industrial, o mon-
tante do crédito fiscal por investimento correspondente àquele exercício deverá sofrer alteração em 
conformidade, de acordo com as regras gerais aplicáveis nos termos deste artigo”;
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Assim, é evidente que o montante da coleta a considerar só poderá ser o da coleta corrigida, 
pelo que o Tribunal deveria ter considerado a correção dos montantes de dedução à coleta a título de 
Contribuição Autárquica e de Crédito Fiscal por Investimento, de acordo com os valores que foram 
mencionados na declaração periódica de rendimentos modelo 22.

O MºPº secunda a tese da recorrente, como adiante se dirá.
Vejamos então qual das teses em confronto, em nosso entendimento, colhe o apoio legal.
VI. Seguindo aqui o parecer do MºPº de fls. 206/208, diremos o seguinte:
É certo que nos termos do artº 71º, n.º 1, alínea a) em vigor à data dos factos, a liquidação do 

IRC, no caso de contribuintes com contabilidade organizada, era apurada com base na matéria coletável 
constante da declaração periódica.

E o artigo 71.º2/ c) do mesmo diploma, permitia a dedução ao montante apurado nos termos da-
quela alínea a) do valor correspondente à coleta da contribuição autárquica, não podendo das deduções 
efetuadas resultar valor negativo (nº 6 do mesmo artigo).

O n.º 9 do mesmo artigo, estabelecia ainda que as liquidações previstas no n.º 1 podiam ser cor-
rigidas, se fosse caso disso, dentro do prazo a que se refere o artigo 79.º, cobrando -se ou anulando -se, 
então, as diferenças.

No que concerne ao benefício da dedução à coleta da CI, introduzido pelo DL 197/86, de 18 de 
junho o artigo 4.º dispunha o seguinte:

“1 - Pode ser descontado na coleta da contribuição industrial um montante igual a 10% do valor 
do investimento concluído em 1986, 8% do investimento concluído em 1987, 6% do investimento 
concluído 1988 e 4% do investimento concluído em 1989 e nos anos seguintes.

2  - O desconto referido no número anterior não poderá ultrapassar em cada ano 90% da coleta 
da contribuição industrial.

3  - O desconto terá lugar na coleta da contribuição industrial respeitante ao exercício da entrada 
em funcionamento dos bens objeto do investimento, podendo esse desconto, por falta ou insuficiência 
dessa coleta, ser efetuado até ao fim do quinto exercício imediato ao daquela entrada em funcionamento, 
ou até ao fim do exercício em que a empresa aliena os bens objeto do investimento, se esta alienação 
ocorrer antes do quinto exercício.

4  - Se houver lugar a correções pela administração fiscal que conduzam a anulação ou liquidação 
adicional da coleta da contribuição industrial, o montante do crédito fiscal por investimento correspon-
dente àquele exercício deverá sofrer alteração em conformidade, de acordo com as regras aplicáveis 
nos termos deste artigo”.

O DL 442 -B/88, de 30 de novembro, que aprovou o CIRC e aboliu a CI, no artigo 19.º/1 veio 
dispor que o desconto correspondente ao crédito fiscal por investimento estabelecido nos Decretos-
-Lei 197 -C/86, de 18 de junho e 161/87, de 6 de abril que, por falta ou insuficiência da coleta da CI, não 
tivesse sido efetuado, poderia sê -lo na coleta do IRC nas condições temporais definidas no artigo 4.º/3 
do DL 197 -C/86, de 18 de junho.

Por força do n.º 3 do mesmo artigo a dedução a que se refere o n.º 1 seria efetuada na ordem e 
termos indicados para as deduções estabelecidas na alínea d) do n.º 2 do artigo 71.º do CIRC.

Ora, a liquidação adicional em causa nos autos teve a sua génese em correções técnicas promovi-
das pela AT a nível de custos com amortizações, das quais passou a resultar uma coleta mais elevada.

Assim sendo, deverá ser este o valor a considerar para efeitos das deduções de contribuição autár-
quica de benefício fiscal ao investimento, pois que, como salienta o MºPº, não resulta dos normativos 
dos artigos 71.º/2 do CIRC e 5.º/2 do DL 197 -C/86, de 18 de junho, que, tendo havido correções à 
matéria coletável feitas pela AT, o montante da colecta a relevar para efeitos de dedução à coleta da CA 
e CFI seja, sempre, o da coleta resultante da autoliquidação feita pelo contribuinte.

Efetivamente, de tais normativos, apenas resulta que os montantes em causa podem ser deduzidos 
à coleta e quais os termos em que tal dedução pode ser efetuada.

Na verdade, se a intenção do legislador fosse a de limitar a dedução em causa ao valor da coleta 
resultante da matéria coletável declarada, tê -lo -ia, expressamente, previsto, designadamente no n.º 9 
do artigo 71.º do CIRC.

Se o legislador não fez, expressamente, qualquer restrição, como fez, designadamente no n.º 3 do 
artigo 71.º do CIRC, também, não o poderá fazer o intérprete.

Assim, a coleta resultante das correções efetuadas à matéria coletável declarada não poderá deixar 
de ser a que releva para todos os feitos legais, designadamente para efeitos de dedução da CI e CIF, tal 
como resulta do normativo do artigo 4.º, n.º 4 do DL 197 -C/86, de 18 de junho acima transcrito.

Pelo que ficou dito, a sentença recorrida não pode manter -se.
VII. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revogando -se a decisão 

recorrida e anulando -se a liquidação impugnada.
Custas pela Fazenda Pública apenas em 1ª instância.

Lisboa, 13 de novembro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Pedro 
Delgado. 
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 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Reclamação para a conferência. Oposição de acórdãos. Requisitos.

Sumário:

Se, interposto recurso por oposição de acórdãos, não se verifica identidade substancial 
das situações fácticas em confronto, nem divergência de soluções quanto à mesma 
questão de direito, não deve o mesmo ser admitido, por falta de um dos pressu-
postos desse recurso de oposição de acórdãos, nos termos do disposto no n.º 5 do 
artigo 284.º do CPPT.

Processo n.º 912/13 -30.
Recorrente: A…, SGPS, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

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

1. A FAZENDA PÚBLICA veio, ao abrigo do disposto no art. 284º do CPPT, interpor recurso por 
oposição de acórdãos para o Pleno da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo do acórdão proferido por esta Secção em 10/07/2013 no Processo n.º 912/13, que concedeu 
provimento ao recurso interposto pela sociedade “A…………, S.A.” da sentença proferida em processo 
de reclamação deduzida contra acto do órgão de execução fiscal que determinara o pagamento da quantia 
exequenda sob cominação de accionamento da garantia bancária, revogando a sentença na parte em que 
julgara não ser permitida a apreciação da prescrição da dívida exequenda, e ordenando que os autos 
baixassem à 1.ª instância para conhecimento dessa questão após fixação da pertinente matéria de facto.

Indicou como acórdão fundamento o proferido em 29/06/2011 por esta Secção do Supremo Tri-
bunal Administrativo no processo n.º 217/11.

2. Admitido o recurso e notificada a Recorrente para alegar sobre a questão preliminar da exis-
tência de oposição entre o acórdão recorrido e o acórdão fundamento (art. 284º n.º 3 do CPPT), veio 
fazê -lo, apresentado alegações tendentes a demonstrar a identidade de situações de facto e de direito 
em ambos os arestos.

3. A Recorrida contra -alegou, sustentando que o recurso devia ser julgado findo por falta de ve-
rificação dos requisitos que a lei exige para este tipo de recurso.

4. Por decisão do Exmº Juiz Conselheiro Relator, proferido em 25/09/2013, a fls. 391 a 394, julgou-
-se que não existia a invocada oposição de acórdãos, uma vez que a diferente solução jurídica a que che-
garam os acórdãos em confronto é ditada pela dissemelhança das situações fácticas em que assentaram. 
E, consequentemente, julgou findo o recurso, em conformidade com o disposto no art. 284º n.º 5 do CPPT.

5. É contra este despacho que a recorrente Fazenda Pública apresenta a presente reclamação para 
a conferência, alegando o seguinte:

I. Na sequência da notificação do Acórdão proferido no processo acima indicado no qual se iden-
tificou como recorrente A…………, SGPS, SA., proferido a fls. 297 a 313, em 25.09.2013 interpôs a 
Fazenda Pública recurso por oposição de julgados, a fls...

II. Tendo sido admitido o recurso interposto pela Fazenda Pública esta alegou no sentido de demons-
trar preliminarmente, a existência de oposição entre o acórdão de que recorre, proferido nos autos acima 
identificados e o acórdão invocado como fundamento do recurso, o proferido no proc. 0271/11.

III. Ora, entende o Exmº Colendo Conselheiro Relator, no seguimento do estatuído no art. 284º do 
CPPT, que, para o recurso por oposição de julgados, são exigidos a verificação cumulativa de alguns 
requisitos que enumera.

IV. Entre esses requisites o que nos interessa para realçar a contradição do decidido; destacamos:
“(i) Identidade da questão de direito sobre que recaíram o acórdão em confronto, o que supõe 

estar -se perante uma situação de facto substancialmente idêntica, o que pressupõe identidade subs-
tancial das situações fácticas, entendida esta não como uma total identidade dos factos mas apenas 
como a sua subsunção às mesmas normas.” Todo o destaque a cheio é nosso.

V. Agora vejamos o que o Colendo Conselheiro escreve para contrariar a subsunção identitária 
da matéria factual:

2.4. No Acórdão recorrido o que se decidiu foi que o pagamento, ainda que voluntário, não pode 
ser considerado espontâneo se efectuado para obviar ao accionamento da garantia bancária e, por 
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isso, esse pagamento não obsta a que seja apreciada ulteriormente a prescrição, tanto mais que o 
executado pode recuperar o montante pago.” E,

VI. E onde vai o douto Acórdão procurar a não identidade da questão de facto?
VII. Na constituição ou não de garantia.
VIII. E, porquê?
IX. Porque presume que o credor Estado ao exigir a constituição de garantia e com a consequente 

susceptibilidade de a poder executar, direito existente à data da execução, com o fim deliberado de a 
suster e que, como é obvio, o recorrido tinha já conhecimento de ser esse o fim, está a colocar essa 
garantia, como se fosse uma situação fáctica diferente daquela outra referida no acórdão fundamento, 
por esta ser uma coação que contraria o estatuído no n.º 2 do art. 403º do CC e aqueloutra, ser uma 
simples execução.

X. Neste desenho, designadamente em matéria de imposto, por ser ainda da única e exclusiva 
competência do Estado, revestido de poderes de “Jus imperi” faz sentido invocar -se a aplicação da 
norma do Código Civil, no n.º 2 do art. 403º do CC, designadamente a espontaneidade da prestação?

XI. Será que na determinação da identidade dos requisites, a existência de garantia é relevante 
para aferir da conformidade dos requisitos previstos no art. 284º do CPPT, do ponto de vista da dívida 
ao credor Estado, com maior relevância do que a própria execução?

XII. Entendemos que não e nem sequer determina uma situação fáctica  - de coação  - diferente do 
que aquela (coação) que é pressuposta na prossecução da própria execução.

XIII. Tal questão apenas foi levantada para reforçar uma hipotética ideia  - até de forma indirecta - de 
coação que visa cimentar  - sem qualquer racionalidade  - como acima vimos ser diferente daqueloutra 
que o pagamento através do processo de execução previne.

XIV. Não faz sentido invocar a coação numa prestação, com requisitos diferentes, com origem 
na lei e sem qualquer sinalagma (directo).

XV. A lei estatui meios próprios para reagir. E,
XVI. é inaudito o Estado, no caso concreto do imposto reportado ao pagamento do que lhe é devido 

e com origem na lei, ser condenado com o juízo de valor de o ter obtido por coação e, sem sequer ter 
feito uso dessa garantia para receber a referida importância

XVII. Pelo que, não constitui situação factual diferente e com relevância nos termos dos requisitos 
exigidos pelo art. 254º do CPPT a reportada no Acórdão recorrido  - de coação por existir garantia que 
nem sequer foi activada  - do que aqueloutra (coação) reportada no Acórdão fundamento e que está 
pressuposta na prossecução da própria execução.

XVIII. O que tendo obtido despacho desfavorável do Relator, solicita a intervenção da conferência 
para uniformizar procedimentos, como, pensa, ser de elementar justiça.

Pelo que se requer que tal questão seja tratada em conferência para uniformizar procedimentos.
6. Notificada nos termos e para os efeitos do disposto no art. 652, n.º 3, in fine, do actual CPC, a 

Recorrida veio defender o acerto da decisão do Relator.
7. Face ao impedimento, por ausência temporária, do Exmº Juiz Conselheiro Relator, cumpre ao 

primeiro adjunto substituí -lo (art. 661º, n.º 1 do actual CPC), submetendo à conferência a matéria sobre 
que incidiu o referido despacho. Deste modo, e com dispensa de vistos legais face à natureza urgente 
do processo, cumpre apreciar e decidir em conferência.

8. O despacho reclamado é, no que aqui interessa, do seguinte teor (do qual que nos absteremos 
de reproduzir as notas de rodapé, porque meramente ilustrativas da jurisprudência existente sobre as 
asserções jurídicas feitas ao longo da decisão):

«(…) caso o recurso seja admitido, deve o recorrente apresentar «uma alegação tendente a de-
monstrar que entre os acórdãos existe a oposição exigida» (art. 284º, n.º 3).

No presente caso, tendo o recurso sido admitido, cumpre agora verificar se a alegação aduzida 
pela Recorrente a coberto do n.º 3 do art. 284º do CPPT é apta a demonstrar a oposição entre o acórdão 
recorrido e o acórdão fundamento, designadamente nos seus vectores de identidade da questão tratada 
e de identidade substancial das situações fácticas.

2.2. Ao caso, porque a execução deu entrada antes 1 de Janeiro de 2004, é aplicável o Estatuto dos 
Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF) de 1984 (2), como decorre do art. 2º da Lei n.º 13/2002, 
de 19 de Fevereiro, que aprovou o novo ETAF, e o art. 4º da mesma Lei, na redacção que lhe foi dada 
pela Lei n.º 107 -D/2003, de 31 de Dezembro, que fixou a data da entrada em vigor do novo Estatuto 
em 1 de Janeiro de 2004. O que significa que, para se poder falar em oposição de julgados legitima-
dora de recurso para o Pleno da Secção, nos termos do disposto no art. 30º, alínea b), daquele diploma 
legal (ETAF de 1984) e 284º do CPPT, aqui aplicável ex vi do disposto no art. 12º da Lei n.º 15/2001, 
de 5 de Junho, necessário se toma que os acórdãos considerados em oposição hajam decidido sobre 
a mesma questão fundamental de direito, aplicando os mesmos preceitos legais de forma diversa a 
idênticas situações de facto.

Como tem sido repetidamente explicitado pelo Pleno desta Secção do Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo (3), relativamente à caracterização da questão fundamental de 
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direito sobre a qual deve existir contradição de julgados, devem adoptar -se critérios já firmados para 
detectar essa contradição. Assim, para que se dê como verificada oposição de acórdãos susceptível de 
justificar a apreciação do recurso previsto no art. 284º CPPT, exige -se a verificação cumulativa dos 
seguintes requisitos:

i. identidade da questão de direito sobre que recaíram os acórdãos em confronto, o que supõe estar-
-se perante uma situação de facto substancialmente idêntica, o que pressupõe identidade substancial 
das situações fácticas, entendida esta não como uma total identidade dos factos mas apenas como a sua 
subsunção às mesmas normas legais;

ii. que não tenha havido alteração substancial na regulamentação jurídica, a qual se verifica sempre 
que as eventuais modificações legislativas possam servir de base diferentes argumentos que possam 
ser valorados para determinação da solução jurídica;

iii. que se tenha perfilhado nos dois arestos solução oposta;
iv. que tal oposição decorra de decisões expressas, não bastando invocação de decisões implícitas 

ou a simples oposição entre razões ou argumentos acessórios enformadores das decisões finais ou a 
consideração colateral tecida no âmbito da apreciação dc questão distinta.

2.3. A Recorrente sustenta que há oposição entre o acórdão recorrido e o acórdão de 29 de Junho 
de 2011 proferido por esta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo no 
processo com o n.º 217/11. Em seu entender, o acórdão recorrido, ao subscrever o entendimento de que 
«[a]inda que a obrigação tributária esteja prescrita, não pode considerar -se pagamento espontâneo 
o pagamento que, apesar de voluntário, tenha sido efectuado para obviar à iminente prossecução da 
execução e à prática de um acto lesivo, uma vez que o n.º 2 do art. 403º do CC refere que «a prestação 
considera -se espontânea quando é livre de toda a coacção»» e de que «[s]e o pagamento não puder 
considerar -se espontâneo, mantém utilidade o conhecimento da questão da prescrição da dívida exe-
quenda, uma vez que o executado poderá obter a restituição do montante pago», está em oposição 
com o referido acórdão de 29 de Junho de 2011, no qual se decidiu que «extinta a execução fiscal, com 
fundamento no pagamento da respectiva dívida, a prescrição deixa de poder ser utilmente invocada».

Salvo o devido respeito, e como procuraremos demonstrar, são distintas as situações de facto em 
causa nos acórdãos em confronto e distinta a ratio decidendi ou a essência da tese jurídica que neles 
foi adoptada e sem a qual as respectivas decisões não teriam sido proferidas como foram, pelo que não 
se verifica um dos requisitos deste tipo de recurso, que é o de a mesma questão fundamental de direito 
ter sido decidida de forma expressa e antagónica em ambos os acórdãos.

2.4. No acórdão recorrido, o que se decidiu foi que o pagamento, ainda que voluntário, não pode 
ser considerado espontâneo se efectuado para obviar ao accionamento da garantia bancária e, por isso, 
esse pagamento não obsta a que seja apreciada ulteriormente a prescrição, tanto mais que o executado 
pode recuperar o montante pago.

Ou seja, perante uma situação em que o órgão da execução fiscal notificou o executado para pagar 
a dívida exequenda e o acrescido, sob pena de accionar a garantia, o executado, do mesmo passo que 
efectuou o pagamento, afirmou que só o fazia para obviar a que fosse accionada a garantia, o que lhe 
acarretava graves prejuízos, mas que não prescindia de que fosse apreciada e decretada a prescrição 
invocada previamente ao pagamento.

2.5. No acórdão fundamento decidiu -se que não se podia apreciar a questão da prescrição invo-
cada após o pagamento da dívida exequenda e do acrescido que foi efectuado por compensação contra 
a qual o executado não reagiu.

Note -se que no caso aí sub judice não existia qualquer garantia pendente e que a prescrição só foi 
invocada cerca de 3 anos após ter sido efectuado o pagamento.

2.6. Do que vimos de dizer, resulta claramente que, apesar de em ambos os arestos de ter apre-
ciado a prescrição em face do pagamento da dívida exequenda, as questões de direito decididas por 
um e outro são diversas.

Podemos, pois, concluir que, não só no acórdão fundamento não foi decidida qualquer questão 
em sentido diverso da decisão proferida no acórdão recorrido, como também que a situação de facto 
aí em causa não tem paralelo com a situação do acórdão recorrido.

Em resumo, não só não há coincidência entre as questões jurídicas tratadas nos acórdãos recorrido 
e fundamentos, como nem sequer há identidade entre as situações de facto sobre que os mesmos arestos 
se debruçaram, o que tudo leva a concluir que inexiste oposição entre ambos susceptível de ser dirimida 
mediante o presente recurso fundado em oposição de acórdãos, pelo que este deve ser considerado 
findo, atento o disposto no n.º 5 do art. 284º do CPPT.

3. Face ao exposto, considerando não verificada a invocada oposição de acórdãos, julgo o recurso 
findo (art. 284º, n.º 5, do CPPT).».

9. É indiscutível que os recursos por oposição de acórdãos apenas devem prosseguir a sua tra-
mitação no caso de identidade de situações fácticas enfrentadas nos acórdãos recorrido e fundamento 
e que, na ausência de alteração substancial da regulamentação jurídica, tenham perfilhado soluções 
opostas quanto à mesma questão fundamental de direito.
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E é também inquestionável que reclamação para a conferência do despacho do Relator que jugou 
findo o recurso por falta de verificação desse específico pressuposto, reclamação que a lei contempla 
no art. 652º n.º 3 do actual CPC, não visa alcançar “uniformização de procedimentos” como invoca 
a Requerente. O que se pretende com este instituto é que quem se sentir prejudicado e discordar do 
sentido da decisão sumária possa obter a substituição da opinião singular do relator pela colegial do 
tribunal. O que se visa é, afinal, a substituição do órgão excepcional (o relator) pelo órgão normal (a 
conferência como tribunal colectivo) para proferir determinada decisão.

No caso vertente, depois de lida atentamente a decisão reclamada, este tribunal não tem qualquer 
dúvida em confirmar, em conferência, o acerto do decidido pelo Relator, por ser manifesta a falta de 
identidade do quadro factual e jurídico em que se moveram os acórdãos ditos em oposição, e de não 
ocorrer, em boa verdade, qualquer incompatibilidade jurídica nas soluções encontradas.

Para além de tudo o que ficou dito na fundamentação da decisão reclamada, e que sufragamos 
sem qualquer reserva de convicção, verifica -se que enquanto no acórdão recorrido a execução não se 
encontrava extinta quando foi formulado o pedido de declaração da prescrição da dívida exequenda e 
que o acto de pagamento que o executado entretanto efectuou foi apenas para obviar a que a garantia 
bancária fosse accionada, tendo, porém, deixado expressamente declarado que apesar do pagamento não 
prescindia da apreciação da prescrição da dívida exequenda, já no acórdão fundamento a extinção da 
execução já ocorrera quando o pedido de declaração da prescrição foi formulado (por compensação da 
iniciativa da AT ocorrida cerca de três anos antes), não tendo havido nenhum pagamento “condicionado” 
da dívida, pois não houve qualquer ameaça de prosseguir com a execução, designadamente através do 
accionamento de garantia, até porque a dívida não se encontrava garantida.

Deste modo, o contexto factual do acórdão recorrido é completamente distinto do contexto factual 
do acórdão fundamento

Por outro lado, no acórdão fundamento nem sequer foi equacionada a questão de saber se cons-
tituía um acto espontâneo ou um acto sob coacção aquele em que o pagamento da dívida exequenda é 
feito para obviar ao prosseguimento da execução com o accionamento de uma garantia prestada e com 
a expressa menção, pelo executado, de que esse pagamento não significava prescindir da apreciação da 
prescrição da dívida já colocada em sede de reclamação judicial. Essa questão nem sequer se colocava 
face ao contexto factual em que foi proferido o acórdão fundamento.

E é precisamente essa a questão que integra o cerne factual e jurídico do acórdão recorrido e 
que constitui, aliás, a ratio decidendi da solução que nele foi adoptada.

Sendo assim, nenhum entendimento jurídico inconciliável ressalta do cotejo dos acórdãos recorrido 
e fundamento, posto que em ponto algum deste último se contraria a tese expressa no primeiro.

Importa, pois, concluir pela inexistência da invocada oposição de julgados, indeferindo -se, em 
consequência, a reclamação.

10. Termos em que se acorda, em conferência, em indeferir a reclamação apresentada, mantendo-
-se nos seus precisos termos o despacho reclamado.

Custas pela reclamante.

Lisboa, 13 de Novembro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Valente Torrão — Isabel Marques 
da Silva. 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Instauração de impugnação judicial pelo responsável subsidiário. Anterior improce-
dência da impugnação deduzida pela executada originária por falta de pedido de 
revisão oficiosa prévio. Exceção do caso julgado.

Sumário:

Não ocorre a exceção do caso julgado se, apesar de ter sido julgada improcedente 
anterior impugnação judicial instaurada pela devedora originária com fundamento 
em inexistência de pedido de revisão oficiosa da matéria tributável, o responsável 
subsidiário instaura ele próprio impugnação relativa ao mesmo imposto ao abrigo 
do n.º 4 do artigo 22.º da LGT.
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Processo n.º 923/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. A………………., com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do 
TAF de Loulé de 17.10.2012, que, julgando procedente a exceção do caso julgado, absolveu a Fazenda 
Pública da instância, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª). Vem o presente recurso interposto da sentença que absolveu a Fazenda Pública da instância, 
por considerar o tribunal recorrido que existiu a exceção de caso julgado.

2ª). O recorrente impugnou o ato de liquidação de IRC de 2006, na sequência de citação por 
reversão, na execução fiscal que corre contra a empresa B…………….., Lda.

3ª). E, o ora recorrente, impugnou judicialmente a liquidação supra id., atento o disposto no 
artº. 21º, n.º 4 da LGT.

4ª). O Tribunal a quo porém considerou verificada a exceção de caso julgado, porquanto, a dita 
B………………., Lda., já havia procedido a impugnação judicial, com idêntica causa de pedir e pedido, 
embora os sujeitos não sejam idênticos, o que não impedia no entendimento daquele tribunal que a 
citada exceção se verifique.

5ª). Ademais entendeu o tribunal recorrido que apesar de ao recorrente lhe ser facultado o direito à 
impugnação judicial em apreço, nos termos do artº. 22º, n.º 4 da LGT, facto a questão já havia sido deci-
dida e transitado em julgado no âmbito do Proc. n.º 273/10.0BELLE, constante em apenso nestes autos.

6ª). Porém, no processo n.º 273/10.0BELLE não houve decisão proferida sobre o mérito da 
impugnação então apresentada, houve sim improcedência do pedido, porquanto, entendeu o Juiz de 
julgamento, confirmado em recurso pelo STA, que a impugnante (devedora originária) não praticou o 
ato de reclamação prévio previsto no artº. 91º da LGT.

7ª). Sendo que, em momento algum, previamente, foi por qualquer tribunal apreciada a questão 
de mérito peticionada tanto pela impugnante B………………, Lda. ou pelo ora recorrente.

8ª). O Tribunal recorrido considerou pois que a exceção de caso julgado estava verificada, atento 
o disposto no artº. 497º e 498º do CPC.

9ª). Porque havia identidade de pedido e causa de pedir, embora os sujeitos processuais não sejam 
idênticos.

10ª). Isto apesar de nunca ter havido sentença de mérito sobre a relação material controvertida 
apresentada no processo n.º 273/10.0BELLE.

11ª). O recorrente entende, pois, que a exceção de caso julgado não se verificou, porquanto;
12ª). Caso julgado é aquele em que se repete uma causa idêntica quanto ao pedido, causa de pedir 

e identidade dos sujeitos.
13ª). É assim necessário para a verificação da exceção de caso julgado que a sentença proferida 

inicialmente haja decidido do mérito da causa, ou seja, que um tribunal profira decisão sobre a relação 
material controvertida, para que dessa forma tal decisão passe a ter força obrigatória dentro e fora do 
mesmo, com o alcance previsto no artº. 497º e 498º ambos do CPC.

14ª). Sendo que, a sentença só constitui caso julgado nos precisos limites e termos em que julga, 
sendo que, a parte que não cumpriu um prazo ou praticou determinado facto, a sentença não obsta a 
que o pedido se renove quando a condição se verifique ou o prazo se preenchia ou o facto se pratique.

Com efeito,
15ª). A decisão proferida nos autos 273/10BELLE somente decidiu uma questão processual, que 

se traduzia na não apreciação do pedido da empresa B………………, Lda., por falta desta ter omitido 
o comportamento de reclamar previamente nos termos do artº 91º da LGT.

16ª). Tal decisão formal faz caso julgado formal, bem diferente, se a sentença então proferida 
decidisse sobre o mérito da questão material controvertida apresentada em sede impugnatória pela 
devedora originária B………………, Lda.

17ª). É pois preclaro que a decisão proferida nos autos 273/10. 0BELLE, que consta no apenso 
integrado nos presentes autos, somente obteve caso julgado formal, sendo que, nunca foi proferida 
qualquer decisão de mérito sobre a questão controvertida apresentada pela então B……………….., Lda.

18ª). E, por conseguinte não pode pois o Juiz a quo considerar, como considerou, haver uma 
exceção de caso julgado material, que motivaria pois a improcedência do pedido de impugnação arti-
culado pelo ora recorrente.

19ª). Tudo isto nos termos previstos da conjugação dos arts. 497º, 498º, 671º n.º 1, 672º e 673º 
do CPC.

20ª). O recorrente é também terceiro em relação à impugnação apresentada pela empresa 
B…………………, Lda., com direito de impugnação previsto nos termos do artº. 22º, n.º 4 da LGT.
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Nestes termos e nos melhores de direito, com o douto suprimento de V. Exas., deve o presente re-
curso proceder, por provado, e, em consequência, ser a sentença recorrida revogada, por não verificada a 
exceção de caso julgado, sendo substituída por outra que ordene os ulteriores termos processuais até final.

II. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 154/155 no qual defende a procedência do recurso, 
uma vez que ao contrário do decidido, não ocorre caso julgado.

III. Com interesse para a decisão foram dados como provados os seguintes factos:
1º) Em 2010, B……………….., LDA., apresentou a Petição Inicial da Impugnação Judicial que 

correu termos neste Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé sob o n.º 273/10.0BELLE e que deduziu 
contra a liquidação de IRC do exercício de 2006, tendo sido julgada improcedente  - cfr. fls. 65 -74 do 
apenso.

2º) A Impugnante interpôs recurso e, por acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 18 de 
maio de 2011  - processo n.º 262/11, transitado em 9 de junho de 2011, foi negado provimento ao recurso 
e confirmada a decisão recorrida, já que “a Impugnação Judicial deduzida pela ora recorrente carece 
de um pressuposto procedimental tal imperativo, traduzido na prévia reclamação, concretizada no 
pedido de revisão da matéria tributável, em cujo âmbito se inscreve a apreciação dos pressupostos da 
determinação indireta da matéria coletável (artigos 86º, n.º 5, e 91º, nºs 1 e 14º da LGT e 117º, n.º 1, 
do CPPT”  - cfr. fls. 56 -81 e 119 do apenso.

3º) Em 16 de dezembro de 2011, o Processo de Execução Fiscal n.º 1112 -2010/01025309 que 
corria termos contra B……………….., LDA., reverteu contra A………………  - cfr. fls. 100 do apenso.

4º) Em 22 de fevereiro de 2012 foi deduzida a presente Impugnação  - cfr. fls. 5 dos autos.
IV. Colhidos os vistos legais cumpre agora decidir.
IV.1. Conforme resulta da petição inicial de fls. 1 e segs., o recorrente veio, ao abrigo do disposto 

no artº 22º, n.º 4 da LGT, impugnar a liquidação da dívida da responsabilidade de B…………………., 
Ldª que contra si reverteu no respetivo processo de execução fiscal.

Invocou o recorrente que a prestação de serviços feita pela executada em Espanha e referente à 
liquidação de 2006 não constitui aquisição intracomunitária.

Está também provado nos autos que a executada deduzira oportunamente impugnação judicial 
relativamente à mesma liquidação adicional de IRC de 2006, tendo esta sido julgada improcedente 
porque, tendo a matéria coletável sido apurada com recurso a métodos indiretos, não foi previamente 
feito o pedido de revisão da matéria tributável (factos 1º e 2º do probatório supra).

IV.2. A decisão recorrida entendeu que ocorreu caso julgado, uma vez que a executada havia de-
duzido a referida impugnação que foi julgada improcedente, tendo esta decisão transitado em julgado.

IV.3. Contra este entendimento vem o recorrente insurgir -se argumentando da forma seguinte:
Caso julgado é aquele em que se repete uma causa idêntica quanto ao pedido, causa de pedir e 

identidade dos sujeitos, sendo necessário, para a sua verificação, que a sentença proferida inicialmente 
haja decidido do mérito da causa, ou seja, que um tribunal profira decisão sobre a relação material 
controvertida, para que dessa forma tal decisão passe a ter força obrigatória dentro e fora do mesmo, 
com o alcance previsto no artº. 497º e 498º ambos do CPC.

A sentença só constitui caso julgado nos precisos limites e termos em que julga, sendo que não 
obsta a que a parte que não cumpriu um prazo ou praticou determinado facto, o pedido se renove quando 
a condição se verifique ou o prazo se preenchia ou o facto se pratique.

A decisão proferida nos autos 273/10.0BELLE somente decidiu uma questão processual, que se 
traduzia na não apreciação do pedido da empresa B………………., Lda., por falta desta ter omitido o 
comportamento de reclamar previamente nos termos do artº 91º da LGT.

Assim, é claro que a decisão proferida nos autos 273/10.0BELLE, que consta no apenso integrado 
nos presentes autos, somente obteve caso julgado formal, sendo que, nunca foi proferida qualquer de-
cisão de mérito sobre a questão controvertida apresentada pela então B………………, Lda.

E, por conseguinte não pode pois o Juiz a quo considerar, como considerou, haver uma exceção 
de caso julgado material, que motivaria pois a improcedência do pedido de impugnação articulado 
pelo ora recorrente.

Por outro lado, o recorrente é também terceiro em relação à impugnação apresentada pela empresa 
B………………., Lda., com direito de impugnação previsto nos termos do artº. 22º, n.º 4 da LGT.

IV.4. O MºPº, no parecer acima referido, pronuncia -se também pela inexistência do caso julgado.
Vejamos então se a decisão recorrida deve ou não manter -se.
V. Acompanhando o MºPº e o recorrente, desde já adiantaremos que este tem razão.
Na verdade, a exceção do caso julgado pressupõe a repetição de uma causa depois de a primeira 

causa ter sido decidida por sentença transitada em julgado não suscetível de recurso ordinário (ar-
tigo 497.º, n.º 1 do CPC).

Por outro lado, com a exceção visa evitar -se que o Tribunal seja colocado na alternativa de con-
tradizer ou reproduzir uma decisão anterior (artigo 497.º/2 do CPC).

Uma causa repete -se quando se põe uma causa idêntica a outra quanto aos sujeitos, pedido e causa 
de pedir (artigo 498.º/1 do CPC).
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Há identidade de sujeitos quando as partes são as mesmas do ponto de vista da sua qualidade ju-
rídica; há identidade de pedido quando numa e noutra causa se pretende obter o mesmo efeito jurídico 
e há identidade de causa de pedir quando a pretensão deduzida nas duas ações procede do mesmo facto 
jurídico artigo 498.º/2/3/4 do CPC.

As sentenças que recaiam unicamente sobre a relação processual, questões e incidentes fazem, 
apenas, caso julgado formal e só têm força obrigatória dentro do processo (artigos 96.º/2 e 672.º do CPC).

A sentença só constitui caso julgado material nos precisos limites e termos em que julga (ar-
tigo 673.º do CPC).

Ora, no caso concreto dos autos, inexiste caso julgado material, uma vez que na outra ação não 
se conheceu do mérito da causa, por se ter considerado que o ato tributário sindicado era inimpugnável 
por omissão da reclamação prévia para a Comissão de Revisão, nos termos do disposto no artigo 91º 
da LGT.

Portanto, ocorre apenas caso julgado formal quanto a essa questão, só tendo força obrigatória 
dentro do respetivo processo.

De acordo com o disposto no artigo 22.º/4 da LGT o recorrente pode deduzir impugnação judicial.
Assim sendo, não se verifica identidade de sujeitos uma vez que o recorrente e a devedora origi-

nária não são as mesmas partes do ponto de vista da sua qualidade jurídica.
De facto, a devedora originária é a devedora principal do tributo sindicado, enquanto o recorrente 

é apenas devedor subsidiário, não sendo este sucessor (sucessão mortis causa ou por transmissão entre 
vivos) na posição jurídica substantiva daquela.

Pelo que ficou dito, não se verifica a exceção dilatória de caso julgado, pelo que a decisão recor-
rida não pode manter -se.

VI. Nestes termos e pelo exposto, revoga -se a decisão recorrida e ordena -se a baixa dos autos ao 
tribunal recorrido para prosseguimento da normal tramitação.

Sem custas.

Lisboa, 13 de novembro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Revista excecional (artº 150º do CPTA). Pressupostos.

Sumário:

 I — O recurso de revista excecional previsto no artº 150º do CPTA só é admissível se 
for claramente necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estivermos 
perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de 
importância fundamental.

 II — Não se justifica, à luz da apontada disposição legal, a admissão de revista para 
reapreciar a questão de saber se o pagamento de uma garantia bancária, destinada 
a garantir o pagamento da quantia exequenda num processo de execução fiscal 
pode ser exigido no processo de execução originado pela alteração da numeração 
(identificação) do processo original.

Processo n.º 969/13 -30.
Recorrente: A………….., S.A., Sociedade Aberta.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. A……………….., SA, com os demais sinais nos autos, veio, ao abrigo do disposto no artigo 150.º 
do CPTA, recorrer do acórdão do TCAS, de 19 de fevereiro 2013, que consta de fls. 450/465, que con-
cedeu provimento ao recurso jurisdicional interposto de sentença proferida pelo Tribunal Tributário 
de Lisboa, no entendimento de que, em execução fiscal, a garantia autónoma à primeira solicitação, 
prestada a favor do executado, garante a dívida exequenda, não sendo prestada a favor do processo em 
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concreto e que a remuneração do PEF, por remessa para outro SLF, não dá origem a outro processo, 
mantendo -se, antes, o mesmo processo, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

A). Nos termos do artigo 150º, número 1 do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, das 
decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excecional-
mente, Revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando verificados os seguintes requisitos:

i) estar em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância juridica ou social, se revista 
de importância fundamental;

ou ii) ser a admissão do recurso claramente necessária para uma melhor aplicação do direito;
B). O primeiro requisito  - importância jurídica ou social da questão  - tem sido interpretado pela 

jurisprudência como estando verificado sempre que a questão decidenda revista de uma relevância 
manifestamente prática, em atenção à suscetibilidade da questão controvertida se expandir para além 
dos limites da situação singular, independentemente da sua relevância teórica, medida pelo exercício 
intelectual, mais ou menos complexo, a que a mesma obrigue;

C) Por sua vez, o segundo requisito  - necessidade de melhor aplicação do direito  - tem sido enten-
dido pela jurisprudência como devendo resultar da possibilidade de repetição da questão noutros casos 
e da necessidade de garantir a uniformização do direito, estando em causa matérias importantes tratadas 
pelas instâncias de forma pouco consistente e/ou contraditória, impondo -se a intervenção do órgão de 
cúpula da justiça como condição para dissipar dúvidas e alcançar melhor aplicação do direito;

D). No caso em apreço é o próprio Tribunal a quo que reconhece a natureza problemática da 
questão decidenda e admite a suscetibilidade da sua repetição em casos futuros, que efetivamente se 
verifica, atenta as frequentes renumerações de processos de execução fiscal ditadas pela extinção de 
serviços periféricos locais da Autoridade Tributária e Aduaneira ou pela transferência de processos 
entre os Serviços de Finanças;

E). Ao admitir -se que, sem o conhecimento e intervenção do garante, a Administração Tributária 
possa modificar ex officio os pressupostos literais em que assentam as garantias bancárias prestadas 
para efeitos de suspensão dos processos de execução fiscal, permitir -se -á uma alteração substancial 
do risco em que as instituições de crédito incorrem com a prestação deste tipo de garantias, o que terá, 
forçosamente, implicações ao nível dos encargos que lhe estão associados e das exigências impostas 
(aos clientes, executados nos processos) para a sua concessão;

F). Caso as instituições bancárias deixem de poder confiar na imutabilidade dos termos e condi-
ções apostos no próprio texto da garantia para efeitos da sua responsabilização, as mesmas ver -se -ão 
forçadas a recusar a emissão de garantias bancárias aos seus clientes, em virtude da incerteza quanto aos 
riscos em que incorrem ou, eventualmente, serão forçadas a aumentar de tal forma as suas comissões 
que os executados nos processos de execução fiscal não terão capacidade económica para suportar os 
encargos associados à emissão de garantias, situação que não só implicará uma alteração do comércio 
jurídico ao nível da emissão das garantias, como, sobretudo, porá em causa a satisfação do interesse 
público na cobrança dos tributos, uma vez que as garantias que os executados passarão a constituir nos 
processos de execução fiscal têm uma menor liquidez;

G). Em face do referido, entende o Recorrente estarem preenchidos, tu casu, os requisitos legais 
exigidos pelo artigo 150º, número 1 do Código de Processo nos Tribunais Administrativos para a ad-
missão do Recurso de Revista para o Supremo Tribunal Administrativo;

H). Compulsado o Acórdão recorrido verifica -se que o Tribunal a quo, seguindo de perto a fac-
tualidade fixada pelo Tribunal Tributário de Lisboa (4ª Unidade Orgânica), na sentença proferida nos 
autos em 21 de setembro de 2012 (mas erroneamente datada de 2011), incorreu num erro material 
evidente ou lapso manifesto na indicação do número associado ao processo de execução fiscal por 
referência ao qual foi prestada a garantia bancária número 976 -02 -0236692 e do número associado ao 
processo de execução fiscal por referência ao qual o Recorrente foi citado para pagamento da dívida 
exequenda e acrescido;

I).Tratando -se de um erro material cirúrgico, mas persistente, que recai sobre um ponto central 
da factualidade subjacente ao caso sub judice, o Recorrente teme que o mesmo tenha confundido no 
passado, e possa em sede do presente Recurso (compreensivelmente) vir a confundir o julgador, razão 
pela qual se insiste na sua cabal retificação, em momento prévio à prolação da decisão que recair sobre 
o presente Recurso de Revista;

J). O contrato de garantia celebrado entre o Recorrente e a executada B…………., S.A.  - con-
substanciado na garantia bancária número 976 -02 -0236692 -, destinou -se a garantir o pagamento até 
um determinado montante no processo de execução fiscal número 3255200101003453;

K). A celebração do referido contrato de garantia entre o ora Recorrente e a executada 
B………………, S.A. em benefício da Administração Tributária respeitava a uma determinada situação 
fáctica e jurídica, de que o Recorrente tomou oportunamente conhecimento e de cuja valoração resultou 
a sua decisão de prestar a garantia em causa. Aquela situação fáctica e jurídica constitui um elemento 
essencial do contrato, pelo que qualquer alteração a essa situação introduzida pelo beneficiário da ga-
rantia  - como a instauração de um novo processo ou a “transferência” da garantia para o cumprimento 
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de uma obrigação (num outro processo) distinta da assumida pelo garante  - afeta inelutavelmcnte a 
validade da garantia;

L) Nos termos do artigo 762.º, número 1 do Código Civil, aplicável ex vi artigo 11º da Lei Geral 
Tributária, “o devedor cumpre a obrigação quando realiza a prestação a que está vinculado”, sendo 
que, no caso em apreço, a obrigação do Recorrente, decorrente do contrato de garantia bancária, apenas 
(e só) se aplicava ao processo de execução fiscal número 3255200101003453, na medida em que foi em 
relação a este processo concreto que foram estabelecidas as condições constantes do contrato -base;

M). No caso em apreço, a recusa do cumprimento por parte do Recorrente no âmbito do processo 
de execução fiscal 3298200101006630 é legítima, uma vez que não se verifica o preenchimento dos 
termos e das condições constantes do teor literal do contrato de garantia celebrado entre o Recor-
rente e a executada B……………, S.A., segundo o qual o mesmo apenas está vinculado a garantir 
a dívida exequenda e respetivos acrescidos no que concerne ao processo de execução fiscal número 
3255200101003453;

N). A alteração, por rasura, do número do processo de execução fiscal constante da garantia bancária 
(do número 3255200101003453 para o número 3298200101006630) não foi efetuada ou provocada pelo 
Recorrente, que da mesma nem sequer tinha conhecimento, pelo que o não vincula nem pode vincular, 
em obediência aos princípios gerais aplicáveis em matéria de garantias;

O). A alteração do número do processo de execução fiscal na garantia bancária produzida pelo 
Recorrente, sem a sua intervenção ou conhecimento, configura uma falsificação de documento, susce-
tível de configurar um ilícito civil e também criminal, punível nos termos do artigo 256.º, número 1, 
alínea b) do Código Penal, por implicar uma alteração dos elementos que integram a mesma e, em 
consequência, escapando à regulação das condições contratuais estabelecidas entre o Recorrente e a 
executada B………………, S.A., com o inerente prejuízo para o Recorrente;

P). O Recorrente não se encontrava obrigado a honrar, no processo de execução fiscal número 
3298200101006630, a garantia que, nos seus termos inequívocos, foi prestada no processo de exe-
cução fiscal número 3255200101003453, na medida em que a garantia apenas poderá valer para os 
fins nela mencionados  - neste caso, para o processo de execução fiscal número 3255200101003453  -, 
não podendo, em caso algum, ser afetada a outro processo de execução fiscal, sem o consentimento 
expresso do garante;

Q). O facto de o título executivo e de as dívidas subjacentes ao processo de execução fiscal 
identificado com o número 3298200101006630 puderem ser os mesmos que estavam subjacentes ao 
processo de execução fiscal número 3255200101003453 (situação que o Recorrente não sabia, nem 
tinha que saber, uma vez que não é executado no processo em apreço) não poderá justificar a tese do 
Acórdão recorrido de que se trata do mesmo processo (com uma mesma identidade), uma vez que a 
identificação do processo de execução fiscal configura um elemento essencial na relação entre a Ad-
ministração Tributária e os contribuintes, uma vez que é através da mesma que se obtêm informações 
sobre o estado, averbamentos ou arquivos dos processos (vide artigos 27.º e seguintes do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário);

R). Nos termos da Portaria n.º 620 -B/2008, de 16 de julho, a instauração dos processos de execução 
fiscal e os restantes atos praticados naquele processo previamente à extinção do Serviço de Finanças 
de Lisboa  - 5, consideram -se imputados ao Serviço de Finanças de Lisboa  - 1, uma vez que o processo 
em causa transitou rale quale para este Serviço de Finanças. No entanto, não resulta do teor da Portaria 
n.º 620 -B12008, de 16 de julho, a “transferência” dos processos e, ainda, qualquer protocolo quanto à 
alteração dos números dos processos de execução fiscal, uma vez que o referido diploma legal apenas 
extinguiu o Serviço de Finanças de Lisboa  - 5;

S). A renumeração do processo de execução fiscal não é justificada pela Portaria n.º 620 - B12008, 
de 16 de julho, uma vez que o processo de execução fiscal número 3255200101003453 foi inicialmente 
instaurado no Serviço de Finanças de Lisboa  - 10, sendo que, por razões que, quer o órgão de execução 
fiscal (in casu, o Serviço de Finanças de Lisboa  - 1), quer a própria Fazenda Pública, não explicaram, 
o mesmo foi, posteriormente, remetido ao Serviço de Finanças de Lisboa  - 5, onde foi autuado com o 
número 3298200101006630;

T). A “transferência” do processo de execução fiscal número 3255200101003453 do Serviço 
de Finanças de Lisboa  - 1 para o Serviço de Finanças de Lisboa  - 5 (onde foi autuado com o número 
3298200101006630) não está legalmente justificada, pelo que, não tendo sido o Recorrente notificado 
da situação em apreço, designadamente para se pronunciar se mantinha a garantia prestada no processo 
 - de execução fiscal número 3255200101003453 no novo processo (número 3298200101006630), 
verifica -se que tal situação não lhe poderá ser oponível;

U). De qualquer modo, a Administração Tributária sempre deveria ter notificado o Recorrente da 
alteração da numeração do processo de execução fiscal, ao abrigo do princípio da colaboração, previsto 
no artigo 59.º da Lei Geral Tributária;

V). A numeração dos processos judiciais, aplicável aos processos de execução fiscal, por força 
do artigo 103.º da Lei Geral Tributária, mostra -se essencial, razão pela qual aquando da concretização 
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da extinção dos Tribunais, operada pela Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, 
o legislador, ciente da sua importância, ordenou a publicação da redistribuição dos mesmos (vide 
artigos 39º, número 3 do Decreto -Lei n.º 74/2011, de 20 de junho e 12.º do Decreto -Lei n.º 11 3 -A/2011, 
de 29 de novembro);

W). Ainda que se verifique que o titulo executivo e a dívida subjacente ao processo de execução 
fiscal 3298200101006630 sejam os mesmos que estiveram na origem da instauração do processo de 
execução fiscal número 3255200101003453, a recusa no cumprimento por parte do Recorrente é lícita, 
uma vez que, nos termos do contrato de garantia que celebrou com a executada (B……………….., S.A.), 
o mesmo obrigou -se perante um determinado (pela identificação) processo de execução fiscal (número 
3255200101003453) e não perante uma determinada dívida (cuja identificação, aliás, o Recorrente 
desconhece);

X). Verifica -se, assim, que a recusa do Recorrente no cumprimento de uma obrigação a que não 
se encontrava adstrito é lícita, em virtude de não ter nunca intervindo no processo de execução fiscal 
em que tal cumprimento lhe foi exigido, enquanto garante ou a qualquer outro título;

Y). O Acórdão recorrido incorreu, nos termos das normas legais acima invocadas, num manifesto 
erro de julgamento ao sufragar o entendimento de que a renumeração do processo de execução fiscal 
não afeta a responsabilidade do garante, devendo, a decisão em escrutínio ser anulada pelo Tribunal 
Superior.

Nestes termos, e nos mais de Direito que Vossas Excelências suprirão, deverá o presente Recurso 
de Revista ser dado como procedente, por provado, e em consequência ser anulado o Acórdão recorrido, 
por ilegal, e substituído por outro que dê provimento à Reclamação Judicial deduzida pelo Recorrente, 
tudo com as legais consequências.

II.O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 535/536 no qual defende que a revista não deve ser 
admitida, louvando -se na seguinte argumentação:.

“Nos termos do estatuído no artigo 150.º/1 do CPTA o recurso excecional de revista ali regulado 
só é admissível quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
e social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente ne-
cessária para uma melhor aplicação do direito.

Não é de admitir o recurso de revista excecional quando se está perante uma questão pontual e 
puramente individual, que não é particularmente complexa ou melindrosa do ponto de vista jurídico e 
não reveste uma importância fundamental do ponto de vista social, e quando não se invoca que a dou-
trina e/ou jurisprudência se tenha vindo a pronunciar em sentido divergente sobre a questão, tomando 
necessária a sua clarificação de forma a obter a melhor aplicação do direito, nem se invoca ou vislumbra 
que tenha ocorrido um erro manifesto ou grosseiro na decisão recorrida”.

A questão que a recorrente pretende ver apreciada consiste em saber se, em execução fiscal, a 
garantia prestada à primeira solicitação a favor do executado garante a dívida exequenda ou é prestada 
a favor do processo concreto, identificado através de determinado número e se a sua renumeração, por 
remessa para outro SLA, dá origem a um novo processo ou se se mantém o mesmo.

A nosso ver, ressalvado melhor juízo, não se verifica uma capacidade de expansão da controvér-
sia que legitime a admissão da revista como garantia de uniformização do direito nas vestes da sua 
aplicação prática.

De facto, estamos perante uma situação pontual, que não é, de todo, particularmente complexa 
ou melindrosa do ponto de vista jurídico, nem revestindo uma importância fundamental do ponto de 
vista social.

A recorrente não alega que a doutrina e/ou jurisprudência se tenham vindo a pronunciar em sen-
tido contrário sobre as questões suscitadas, tornando, desse modo, necessária a sua clarificação para se 
obter uma melhor aplicação do direito.

Por último diga -se que, nem a recorrente alega nem se vê que a decisão recorrida esteja ferida 
por erro manifesto ou grosseiro.

Como refere o MP junto do TCAS, a fls. 525, que não se verificam os requisitos do recurso ex-
cecional de revista decorre da conclusão Y, onde a recorrente se limita a declarar a sua discordância 
com o sentido da decisão, o que é, manifestamente, insuficiente para fundamentar o recurso excecional 
de revista.

Termos em que, ressalvado melhor juízo, não deve ser admitido o recurso”.
III.Com interesse para a decisão foram dados como provados no acórdão recorrido os seguintes 

factos:
1º) Em 20.02.2001, com base nas certidões de dívida n.º 12665 e 12670, foi instaurado no 

Serviço de Finanças de LISBOA - l, o processo de execução fiscal n.º 3255200101003453, contra a 
B………………, S.A., pessoa coletiva n.º ………….., com sede na Av. …………., 1000 LISBOA, 
para cobrança coerciva de dívidas de IRC dos anos de 1996 e 1997 - cfr. fls. 6 a 8.

2º) A Executada foi citada em 02.04.2001, cfr. fls. 9 e l0.



4471

3º) Por ofício de 11.04.2001, foram os autos a que se refere a alínea A) remetidos ao Serviço de 
Finanças do 5.º Bairro Fiscal de Lisboa  - cfr. fls. 4 e 11.

4º) Em 26 -04 -2001, o processo a que se refere a alínea A) foi autuado sob o n.º 3298011006630 
 - cfr. fls. 5 e segs..

5º) Em 30 -05 -2001, foi a Executada notificada para, no âmbito do processo n.º 3298011006630, 
tendo em vista a suspensão da execução, prestar garantia no valor de 1.698.085.003$00  - cfr. fls. 12 e 13.

6º) Por requerimento apresentado em 22.05.2001, remetendo uma garantia bancária, foi identificado 
o processo nos termos seguintes (fls. 14): Processo de Execução Fiscal n.º 5520010 13453

7º) A garantia prestada destinou -se a garantir a dívida referente ao processo de execução Fiscal 
n.º 3255200101003453, que corre os seus termos na Repartição de Finanças do 5.º Bairro Fiscal de 
Lisboa, relativo a imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) dos exercícios de 1996 e 
1997  - cfr. fls. 15.

8º) Pelos DUA de 27.08.2002 e de 03.09.2002, foi parcialmente anulada a dívida exequenda a que 
se refere o processo de execução Fiscal n.º 3255200101003453  - cfr. fls. 24 e 25.

9º) Em 30 -11 -2011, pelo ofício C -4420, foi o Reclamante citado, no âmbito do processo de exe-
cução Fiscal n.º 3255200101003453, para, no prazo de 30 dias, efetuar o pagamento da dívida ainda 
existente e acrescido até ao montante de €1.632.538,08 e relativa a IRC de 1997 - cfr. fls. 68 e 69.

10º) Por carta registada recebida no Serviço de Finanças em 14.12.2011, o Reclamante solicitou 
à Administração Tributária os seguintes esclarecimentos  -cfr. fls. 77 e 78:

“Tendo sido citados, através do v/ Oficio n.º C -4420, datado de 24.11.2011, para honrar parcial-
mente a garantia acima identificada, pelo montante de Eur. 1.632.538,08. relativo ao IRC de 1997, em 
cobrança coerciva através do processo executivo n.º 3298200101005630, verificamos que, como da 
própria garantia consta, este número não é coincidente com o do processo a cuja suspensão a mesma 
se destinou (o processo executivo n.º 3298200101003453)

E, tratando -se de um único processo, não vem referida a razão pela qual a mesma deve manter -se 
em vigor pelo remanescente de Eur 1.913.317,58”.

11º) A Administração Fiscal, pelo ofício C -446o, de 16.12.2011, prestou os esclarecimentos so-
licitados  - cfr. fls. 86 que aqui se dá por integralmente reproduzido.

12º) Em 23.12.2011, pelo oficio n.º C -4661, foi o Reclamante citado para, no prazo de 30 dias, 
efetuar o pagamento da dívida ainda existente e acrescido até ao montante de 1.488.766,22€, relativa 
a IRC de 1996  - cfr. fls. 90 a 92.

13º) Em 02.01.2012, o Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa -1, proferiu o despacho de fls. 105 
e 106, que aqui se dá por integralmente reproduzido e donde resulta com interesse para a decisão:

“Em 30.11.2011 procedeu -se à competente citação para remessa do valor de 1.632.538,08€ assim 
como da redução da garantia.

A citação pessoal foi efetuada a coberto do registo CTT n.º RM 588238842 PT cujo aviso de 
receção consta junto aos autos.

Terminado o prazo em 30.12.2011 não foi efetuado o pagamento solicitado.
O pagamento solicitado refere -se ao IRC de 1997 e perfaz o montante de 1.632.538,08€’.
Nestes termos e em cumprimento do n.º 2 do artigo 200.º do CPPT, ultrapassado que se encontra 

o prazo de 30 dias para o garante – A………….. S.A - efetuar apagamento da dívida ainda existente e 
acrescido até ao montante da garantia prestada, determino que este seja executado no processo. Extraia-
-se mandado de penhora para os devidos efeitos. Lisboa, 02 -01 -2012»

14º) Em 05.01.2012, o Reclamante procedeu ao pagamento do montante de 1.632.538,08€ relativo 
a IRC de 1997  - cfr. fls. 113.

15º) Por requerimento apresentado em 16.01.2012, o ora Reclamante solicitou ao abrigo e para 
efeitos do artigo 37º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, lhe fosse notificada a decisão 
constante do ofício n.º 466, de 16 de dezembro de 2011, da qual constasse a indicação dos meios de 
defesa e respetivos prazos para reação  - cfr. fls. 125 e 126.

16º) O indeferimento do requerimento a que se refere a alínea anterior foi notificado ao Reclamante 
em 26.01.2012  - cfr. fls. 151 e 152.

17º) Em 16.01.2012, foi apresentada a reclamação a que se refere o artigo 276.º do C.P.P.T., contra 
o despacho que ordenou a citação do aqui Reclamante para efetuar o pagamento do valor garantido 
 - cfr. fls. 140 e segs.

18º) A reclamação a que se refere a alínea anterior foi registada neste TT de Lisboa sob o n.º 550 -12.6 
BELRS, consultável no SITAF.

19º) Pela douta sentença de 09.05.2012, proferida no processo a que se refere a alínea anterior foi 
determinada a convolação da reclamação em requerimento, a ser junto ao processo de execução Fiscal, 
de arguição da nulidade da citação por falta de requisitos essenciais do título executivo, e a ser, como 
tal, apreciado  - cfr. processo referido, consultável no SITAF.

20º) Por despacho de 24.01.2012, do Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa -i, foi determinada 
a extração de mandado para efeitos de penhora e efetiva apreensão de bens  - cfr. fls. 162 e 163.
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21º) Em 26.01.2012, foi efetuada a apreensão das quantias de €1.488.766,22, €2.804,56 e € 
3.595,13 e, bem assim, a penhora de saldos bancários no valor atual de €72.159,99, cfr. fls. 177, 178, 
182, 183, 186 e 187.

22º) A presente reclamação foi apresentada em 06.02.2012  - cfr. fls. 283.
23º) No Serviço de Finanças foi prestada a informação de fls. 284 a 292 que aqui se dá por inte-

gralmente reproduzida e donde resulta com interesse para a decisão:
“O ato reclamado foi praticado pelo Chefe de Finanças de Lisboa -1.
O processo em causa foi instaurado em 26.04.2001 por dívidas de IRC dos anos de 1996 e 1997 

em nome de B…………… S.A., NIF ……….., no valor de 1.233.71 9.282PTE, provindo do processo 
3255200101003453.

O valor em causa encontra -se assim discriminado  - 1 918 772,84€ com data limite de pagamento 
em 22 -11 -2000 para o ano de 1996 e 3234993,00€ com data limite de pagamento em 22 -11 -2000 para 
o ano de 1997.

Em 20.11.2000 tinha sido apresentada reclamação graciosa.
Em 09.05.2001 foram apresentadas as impugnações judiciais n.º 3298200103000095 (1996) e 

3298200103000109 (1997);
Em 30.05.2001 o contribuinte foi notificado pelo ofício n.º 3100 de 2110512001 para apresentar 

garantia bancária fixada em PTE 1.698.085.003$00, nos termos do artº 199º do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário, para os efeitos previstos no n.º 5 do artº. 169º do mesmo Diploma  - o referido 
ofício foi remetido pelo Serviço de Finanças de Lisboa e refere -se ao processo ora reclamado;

Em 22.05.2001 foi apresentada no referido Bairro Fiscal a garantia bancária prestada pelo 1CR 
no referido valor  - garantia bancária n.º 976 -02 -0236692;

Na referida garantia consta o no de processo 3255200101003463 e a indicação que o processo 
correrá na Repartição de Finanças do 6º Bairro Fiscal de Lisboa.

A citação ocorreu em 15.05.2003.
Em 16.03.2005 foram efetuadas anulações de 1.530.654,066  - 1996 e 1.969.086,30€  -1997.
Encontrava -se assim em falta 1.388.118,786  - 1996 e 1.265.906,706  - 1997 e acrescidos (juros 

de mora e custas).
Em 02.12.2011 deu entrada neste Serviço informação da DADE informando que os autos de 

impugnação 62 -2002 Ex 1 J 2S tinham sentença proferida em 24.11.2004 e que o pagamento da conta 
de custas ocorreu em 27 -11 - 2006.

Nos casos de suspensão da instância, pela pendência de impugnação judicial sobre o objeto da 
divida exequenda, pode o executado, no prazo de 15 dias após a notificação da decisão neles proferida, 
requerer o pagamento em prestações ou solicitar a dação em pagamento.

O contribuinte não apresentou pedido de pagamento em prestações nem pedido de dação em 
pagamento.

Deixaram pois de existir motivos de suspensão do processo executivo que se encontrava legalmente 
suspenso desde 22.05.2001, mercê da apresentação de garantia bancária e considerando a existência de 
contencioso onde as liquidações referentes a 1996 e 1997 foram postas em crise. Nos termos do n.º 2 
do artigo 200º do CPPT a entidade que tiver prestado a garantia deverá ser citada para, no prazo de 30 
dias, efetuar o pagamento da dívida ainda existente e acrescido até ao montante da garantia prestada, 
sob pena de ser executada no processo.

Quanto ao valor a solicitar, considerando as anulações por compensação efetuadas nos autos 
determinou -se o seguinte:

Para o ano de 1996 o valor da garantia prestada foi de 4.017.384,43 a que correspondia um imposto 
em falta de 2.918.772,84E. O imposto em falta à data do cálculo era de 1.388 -18,786. Considerando a 
parte já regularizada de imposto (1.530.654, 066) acrescida de 25% (382.663,526) coube uma redução 
à garantia de 2.104.066,85E ficando 1.913.317,58E de garantia disponível para aplicação.

O valor a remeter compõe -se do imposto em falta, dos juros de mora desde a data limite de pa-
gamento até maio de 2001 (altura em que o processo ficou suspenso) no montante de 97.168,31 € e 
custas processuais.

Para o ano de 1997 o valor da garantia prestada foi de 4.452.627.86€ a que correspondia um imposto 
em falta de 3.234.993,006. O imposto em falta à data do cálculo era de 1.265.906,706. Considerando a 
parte já regularizada de imposto (1.969.086,30€) acrescido de 25% (492.271,586) coube uma redução 
à garantia de 1.991.269,98€ ficando 2.461.357,88€ de garantia disponível para aplicação.

Deste valor foi solicitada a execução do imposto em falta acrescido de juros de mora no montante 
de 363.419,11€ (calculados desde a data de limite de pagamento voluntário até à data da apresentação 
e desde o mês seguinte à data da última decisão -notificação desta em processo de impugnação judicial 
até ao mês atual) e taxa de justiça respetiva no montante de 3.212,276, cabendo seguidamente nova 
redução da diferença (828.819,806).

Em 30.11.2011 procedeu -se à competente citação para remessa do valor de 1.632.538, 086 assim 
como da redução da garantia.
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A redução da garantia foi comunicada à entidade bancária em 30.11.2011 pelo oficio n.º C4420, 
(fls. 66 a 67).

A citação pessoal para 1997 foi efetuada a coberto do registo CTT n.º RM 5882 38842 PT cujo 
aviso de receção consta juntos aos autos de execução Fiscal.

Terminado o prazo em 30.12.2011 no foi efetuado o pagamento solicitado. Nestes termos e em 
cumprimento do fls. 2 do artigo 200º do CPPT, ultrapassado que se encontrava o prazo de 30 dias para 
o garante – A………….. SA  - efetuar o pagamento da dívida ainda existente e acrescido até ao montante 
da garantia prestada foi determinado por despacho de 02.01.2012 que este fosse executada no processo. 
Extraiu -se mandado de penhora para os devidos efeitos (fls. 103 a 104 e 109).

Em 05.01.2012 foi efetuado o pagamento ora reclamado por transferência  - crédito em conta do 
IGCP n.º 0237350174.

Mais se informa que as penhoras efetuadas no âmbito da execução do garante nos próprios autos 
foram levantadas após verificação da sua desnecessidade.

Dado o exposto, afigura -se, salvo melhor opinião, que o presente requerimento deverá seguir os 
seus trâmites normais, devendo ser remetido ao Tribunal Tributário de Lisboa para decisão.

À consideração superior. Lisboa, 18 -05 -2012»
24º) O Chefe do Serviço de Finanças manteve o ato reclamado  - cfr. fls. 292.
IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V. Conforme acima referido, está interposto recurso de revista do acórdão do TCAS, de 19 de 

fevereiro 2013, ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA, pelo que importa apreciar agora a sua 
admissão liminar.

V.1. O artº 150º citado, estabelece o seguinte:
“1. Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou 
quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

2. A revista só pode ter como fundamento a violação de lei substantiva ou processual.
3. Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente 

o regime jurídico que julgue adequado.
4. O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objeto 

de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova 
para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.

5. A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do n.º 1 
compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objeto de apreciação preliminar sumária, a 
cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso 
Administrativo”.

Sobre essa relevância jurídica ou social, de importância fundamental ou da necessidade da admissão 
do recurso para uma melhor aplicação do direito, esta Secção tem -se pronunciado de forma reiterada e 
uniforme, pelo que iremos aqui reproduzir parte do que ficou escrito nesta matéria no recente acórdão 
de 25.09.2013 – Processo n.º 01013/13.

“2. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal.

Tal preceito prevê, assim, a possibilidade recurso de revista excecional para o STA quando esteja 
em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de im-
portância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito.

Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excecionalidade deste recurso, 
referindo que ele só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito, sob pena de se desvir-
tuarem os fins tidos em vista pelo legislador.

Por conseguinte, este recurso só é admissível se for claramente necessário para uma melhor 
aplicação do direito ou se estivermos perante uma questão que pela sua relevância jurídica ou social 
se revista de importância fundamental, sendo que esta importância fundamental tem de ser detetada, 
não perante o interesse teórico ou académico da questão, mas perante o seu interesse prático e objetivo, 
medido pela utilidade da revista em face da capacidade de expansão da controvérsia ou da sua vocação 
para ultrapassar os limites da situação singular.
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Deste modo, e como tem sido explicado nos inúmeros acórdãos proferidos por esta formação, 
que aqui nos dispensamos de enumerar, a relevância jurídica fundamental deve ser detetada perante a 
relevância prática da questão, medida pela sua utilidade face à capacidade de expansão da controvérsia, 
e verificar -se -á tanto em face de questões de direito substantivo como de direito processual, quando 
apresentem especial ou elevada complexidade (seja em razão da dificuldade das operações exegéticas 
a efetuar, seja de um enquadramento normativo especialmente intrincado, complexo ou confuso, seja 
da necessidade de compatibilizar diversos regimes legais, princípios e institutos jurídicos) ou quando 
a sua análise suscite dúvidas sérias ao nível da jurisprudência e/ou da doutrina.

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

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

Deste modo, e como repetidamente tem sido afirmado pela jurisprudência, o que em primeira 
linha está em causa no recurso excecional de revista não é a solução concreta do caso subjacente, não 
é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo 
a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional, pois que para isso 
existem os demais recursos, ditos ordinários”!.

V.2. Vejamos então se, no caso dos autos, tais requisitos se verificam.
A questão que a recorrente pretende ver apreciada por este STA, consiste em saber se, o paga-

mento de uma garantia bancária, destinada a garantir o pagamento da quantia exequenda num processo 
de execução fiscal pode ser exigido no processo de execução originado pela alteração da numeração 
(identificação) do processo original.

Ora, desde logo se vê que estamos perante uma situação pontual, pouco suscetível de se repetir 
em outros casos concretos, sem relevância do ponto de vista social.

Também do ponto de vista jurídico não se vê que a questão seja complexa ou melindrosa de 
molde a suscitar a intervenção deste STA para resolver divergências que se possam suscitar na ju-
risprudência. Aliás, como bem nota o MºPº a recorrente não alega sequer doutrina ou jurisprudência 
que se tenha pronunciado em sentido contrário ao decidido e que demonstre a tal necessidade de 
clarificação jurídica.

Finalmente, o fundamento da melhor aplicação do direito tem de resultar do fato de a decisão se 
mostrar ferida de erro manifesto ou grosseiro, o que não é o caso dos autos. Na verdade, o acórdão re-
corrido, louvando -se na natureza da garantia autónoma entendeu que a simples mudança da numeração 
do processo não constituía fundamento oponível pelo fiador ao credor para não honrar a garantia.

De todo o modo, ainda que existisse erro de julgamento, esse erro, só por si, não justificaria a 
admissão do recurso, pois que não estamos perante 3º grau de jurisdição.

Em resumo: não ocorrem os requisitos para a admissão da revista, com ela se pretendendo apenas 
manifestar a discordância com o decidido, o que está fora do âmbito do presente recurso de revista.

VI. Nestes termos e pelo exposto não se admite o recurso.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 13 de novembro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gon-
çalves. 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Recurso Jurisdicional. Falta de Ataque a um dos Fundamentos da Decisão Recorrida.
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 Sumário:

 I — Para impugnar eficazmente, em recurso jurisdicional, a decisão em que se entendeu 
que não foram demonstrados pela Administração os pressupostos da responsa-
bilidade subsidiaria, designadamente que não foram alegados e demonstrados 
factos conducentes a comprovar a gerência de facto do oponente, o recorrente 
haveria de atacar a decisão recorrida quanto a este fundamento o qual, por si só, 
justifica a decisão que julgou procedente a oposição, com a consequente extinção 
da execução.

 II — Questionando o recorrente apenas um dos fundamentos pelos quais a sentença 
julgou a oposição à execução procedente, nada mais pode o Tribunal de recurso 
conhecer, pois que as conclusões do recurso delimitam o objecto deste.

Processo n.º 1020/13 -30.
Recorrente: Secção de Processos de Bragança do IGFSS, IP.
Recorrido: A…………………
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – Vem o IGFSS, IP, com sede na Avenida General Humberto Delgado, 5300 -167, recorrer para 
este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de Mirandela que julgou procedente a oposição 
deduzida por A………………… à execução fiscal n.º 0401200801021940, contra aquele revertida, e 
inicialmente instaurada contra a sociedade B…………………., Ldª.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1 — Tendo sido dado como provado, na sentença, que o recorrido foi citado em reversão, e 

enviado o despacho de reversão com os fundamentos e demais informações aí constantes, o M.º Juiz 
ao decidir como decidiu, concluindo pela falta de fundamentação, violou os artigos os arts. 191º n.º 3 
do CPPT e 22.º da LGT, pelo que a decisão não deve manter -se.

2 — Não tendo existido uma avaliação de mérito da matéria controvertida, que pudesse motivar 
a extinção da execução contra o oponente, a douta sentença sob recurso, a entender -se que existiu 
falta de fundamentação no ato de reversão, tal como é exigido pelo artigo 22.º n.º 4 da LGT, deveria 
limitar -se a anular o despacho de reversão por vício de forma — ao decidir de forma diferente violou 
os artigos 77.º da LGT e 125.º do CPPT.

3  - No caso de a oposição ser julgada procedente com fundamento na falta de fundamentação 
do despacho de reversão, a decisão a proferir pelo tribunal deverá ser de anulação daquele acto e 
consequente absolvição do oponente da instância executiva por falta de legitimidade processual e não 
a extinção da execução quanto ao oponente (pois não foi feito qualquer juízo quanto ao mérito da 
matéria controvertida), de modo a não obviar à possibilidade do órgão de execução fiscal proferir um 
novo acto de reversão, expurgado do vício que determinou a anulação do anterior, possibilidade que 
lhe assiste, em virtude de o motivo determinante da anulação ser de carácter formal.

4 — Assim, deve a decisão da 1ª instância ser revogada, por inexistir falta de fundamentação, 
com a consequente improcedência da oposição.

5 — Caso, assim não se entenda, a manter -se a decisão de procedência da oposição, a conse-
quência deve ser a absolvição do oponente da instância e não a extinção da execução.»

2 – A Fazenda Publica não apresentou contra -alegações.
3  - O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido do não provimento do 

recurso, concluindo, em síntese, que a recorrente apenas dirige a sua crítica ao primeiro dos funda-
mentos acolhidos na sentença recorrida para julgar procedente a oposição – falta de fundamentação do 
despacho de reversão, deixando incólume o segundo fundamento também considerado naquela decisão: 
inexistência de prova dos pressupostos da responsabilidade subsidiária do oponente pela administração 
tributária.

Conclui assim que a reapreciação da questão da fundamentação do despacho de reversão pelo 
tribunal de recurso seria inútil porque os efeitos do julgado, na parte não recorrida, não podem ser 
prejudicados pela decisão do recurso (art.684º nº4 CPC/art.2º al.e) CPPT)

4 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
4.1 - Fundamentação de facto
Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para a 

decisão da causa:
Com interesse para a decisão dou por provados os seguintes factos:
1. Em 22/11/2007 foi instaurada pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social IP 

(IGFSS) execução nº. 0401200801021940 e aps. por dívidas à Segurança Social, contra a socie-
dade B…………………., Lda, NIF ……………..,  - cfr. PA (fls. 2);
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2. Por despacho de 20/7/2011, o IGFSS determinou a reversão daquelas dívidas para o Oponente 
— cfr. fls. 77, 78 e 79 dos autos, que aqui se dão por reproduzidas (fls. 84, 85 e 86 do PA), com o se-
guinte destaque: “DOS FUNDAMENTOS // (...) compulsados todos os dados constantes no Sistema de 
Informação da Segurança Social, em certidões fiscais e demais diligências documentadas nos autos, 
conclui -se pela inexistência/insuficiência de bens da executada originária para pagamento da dívida 
exequenda e acrescido. // Da base de dados do sistema de Segurança Social, resulta que A…………………. 
foi gerente no período a que se reporta a divida nos autos, no decurso dos quais terminou o prazo de 
pagamento da dívida exequenda (...)

3. Por ofício datado de 19/7/2011 foi o oponente citado de que era executado por reversão, na 
qualidade de responsável subsidiário, conforme fls. 80 a 85 dos autos, que aqui se dão por reproduzidos, 
com o seguinte destaque: “Pelo presente fica citado(a) de que é executado por reversão, nos termos 
do artigo 160,º do CPPT, na qualidade de responsável subsidiário (...)“

4.2. Fundamentação de direito:
Como se constata de fls. 103/104 a sentença recorrida sustentou a decisão de procedência da 

oposição em dois fundamentos distintos: (sentença fls. 103/104)
 - falta de fundamentação formal do despacho de reversão;
 - inexistência de responsabilidade subsidiária do oponente pela dívida exequenda imputada à 

sociedade, originária executada.
Contra o assim decidido se insurge o recorrente dirigindo a sua crítica o primeiro dos referidos 

fundamentos alegando que o despacho de reversão enviado ao oponente/recorrido se encontra funda-
mentado, referido expressamente que se encontram preenchidos os requisitos do n.º 2 do artº 23º da 
Lei Geral Tributária, em conjugação com artº 153º do CPT, para efectivação da reversão.

Conclui formulando o pedido de revogação da decisão de primeira instância, por inexistir falta 
de fundamentação e de substituição por decisão de improcedência da oposição (1ª e 4ª conclusões das 
alegações de recurso).

Mostra -se, assim, patente, em face das conclusões das alegações de recurso, que delimitam o 
seu objecto, que o Recorrente, apenas coloca em causa o primeiro dos aludidos fundamentos – falta 
de fundamentação do despacho de reversão, deixando incólume o segundo deles relativo inexistência 
de responsabilidade subsidiária do oponente pela dívida exequenda imputada à sociedade, originária 
executada.

Sendo certo que ficou bem expresso na sentença recorrida (fls. 103 e 104) que a resposta à ques-
tão de saber se o oponente é, ou não, responsável subsidiário relativamente à sociedade inicialmente 
executada pelas dívidas exequendas é negativa.

Mais se consignando que «desde a prolação do acórdão do Pleno da Secção de CT do STA de 
28 -2 -2007, no recurso n.º 1132/06, passou a ser jurisprudência corrente de que para integrar o conceito 
de tal gerência de facto ou efectiva cabia à AT provar para além dessa gerência de direito assente na 
nomeação para tal, de que o mesmo gerente tenha praticado em nome e por conta desse ente colectivo, 
concretos actos, dos que normalmente por eles são praticados, vinculando -o com essa sua intervenção, 
sendo de julgar a oposição procedente quando nenhuns são provados.”

E que, demonstrado os pressupostos da responsabilidade subsidiária, o que não foi feito (1), então 
caberia ao oponente comprovar que a falta de pagamento da dívida não lhe é imputável, se o prazo 
legal de pagamento terminasse no período do exercício do seu cargo  - cfr. b) do n.º 1 do art.º 24.º da 
Lei Geral Tributária.

Ora, de acordo com o disposto no artº 684.º, n.º 2 do Código de Processo Civil, se a parte disposi-
tiva da sentença contiver decisões distintas, é lícito ao recorrente restringir o recurso a qualquer delas, 
uma vez que especifique no requerimento a decisão de que recorre.

E na falta de especificação, o recurso abrange tudo o que na parte dispositiva da sentença for 
desfavorável ao recorrente.

Porém, de acordo com o n.º 3 do mesmo normativo legal, o recorrente pode restringir, nas con-
clusões da alegação, expressa ou tacitamente, o objecto inicial do recurso.

As conclusões das alegações são, pois, decisivas para delimitar o âmbito do recurso, já que nelas 
o recorrente pode restringir, expressa ou tacitamente, o objecto inicial do recurso que, na falta de indi-
cação expressa, abrangia toda a decisão.

Por outro lado resulta do artº 684º, n.º 4 do Código de Processo Civil que, havendo na sentença 
recorrida apreciação de questões jurídicas distintas e não sendo impugnada a posição assumida sobre 
alguma delas a parte não recorrida da decisão transita em julgado e os efeitos do julgado não podem 
ser prejudicados pela decisão do recurso nem pela anulação do processo.(2)

Assim, todas as questões de mérito que tenham sido objecto de julgamento na sentença recorrida 
e que não sejam abordadas nas conclusões da alegação do recorrente, mostrando -se, objectiva e ma-
terialmente, excluídas dessas conclusões, têm de se considerar definitivamente decididas e arrumadas 
não podendo delas conhecer -se em recurso.(3)
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No caso em apreço, para impugnar eficazmente, em recurso jurisdicional, a decisão em que 
se entendeu que não foram demonstrados pela Administração os pressupostos da responsabilidade 
subsidiaria, designadamente que não foram alegados e demonstrados facto conducentes a comprovar 
a gerência de facto do oponente, o recorrente haveria de atacar a decisão recorrida quanto a este fun-
damento o qual, por si só, justifica a decisão que julgou procedente a oposição, com a consequente 
extinção da execução.

Se não o faz, como não fez, não pode o tribunal de recurso alterar aquela decisão quanto ao nela 
decidido sobre tal matéria – cf. neste sentido Acórdãos desta Secção de 24.10.2012, recurso 696/12, 
de 17.10.2012, recurso 583/12, de 14.04.2010, recurso 677/09, de 14.10.2009, recurso 492/09, e de 
11.05.2005, recurso 1166/04, todos in www.dgsi.pt.

Neste contexto, independentemente de vir a concluir -se que relativamente ao despacho de reversão 
da execução se não verificava o aludido vício de falta de fundamentação, o certo é que a decisão de 
procedência da oposição sempre encontrará suporte suficiente no segmento da decisão recorrida em 
que se aborda a questão da falta de alegação e de prova dos pressupostos da responsabilidade subsidi-
ária e se conclui pela inexistência de responsabilidade subsidiária do oponente pela dívida exequenda 
imputada à sociedade, originária executada.

Assim sendo, transitando em julgado, por carência de impugnação, este segmento da decisão 
recorrida, fica impossibilitada a alteração do decidido nesta via de recurso, não resultando qualquer 
efeito útil no conhecimento dos fundamentos do recurso invocados pelo recorrente, pois, mesmo que se 
lhe reconhecesse razão na sua totalidade, sempre teria de permanecer intocada, por inatacada, a decisão 
do Tribunal Tributário de 1.ª Instância sobre a improcedência da reclamação.

E porque não é permitido ao Tribunal praticar nos processos actos inúteis (artigo 137.º do CPC), 
o recurso terá necessariamente de improceder.

5. Decisão
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao presente recurso e confirmar a sentença 
recorrida.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 13 de Novembro de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Dulce Neto.

(1) Sublinhado nosso.
(2) Ver também neste sentido José Lebre de Freitas, João Redinha, Rui Pinto, Código de Processo Civil anotado, vol 3, 

pág. 33 e Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 11.05.2005, recurso 1166/04, in www.dgsi.pt.
(3) C. Abílio Neto, Código de Processo Civil anotado, 16ª edição pag. 968 e Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

de 18.3.1966, de 4.2.1976, de 2.12.1982, de 5.6.1984 e de 16.10.1986, em BMJ, respectivamente, 255 - p.391, 258  - p.180, 
322 -p.315, 338 – p. 377 e 360 – p. 354. 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Empreendimento turístico. Fracção autónoma. Isenção. Imposto Municipal Sobre 
Transmissão Onerosa de Imóveis. Redução de imposto. Imposto de Selo.

Sumário:

A expressão “destino a instalação” para efeitos do benefício a que se reporta o n.º 1 
do art. 20º do DL n.º 423/83, de 5/12, quer significar aquisições de prédios ou 
fracções efectuadas com o intuito de neles construir/melhorar empreendimentos 
turísticos, e não, aquisição de prédios/fracções integradas em empreendimentos já 
construídos e instalados.

Processo n.º 1054/13 -30.
Recorrente: A……...
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pedro Delgado.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A……., vem recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Loulé que julgou improcedente a impugnação judicial por eles deduzida contra as liqui-
dações de Imposto Municipal sobre a Transmissão de Bens Imóveis (IMT) e de Imposto de Selo (IS) 
– Verba 1.1 e na qual pediram a anulação desses actos, sustentando, em síntese, que a aquisição que 
lhes deu origem beneficia de isenção de IMT e redução de IS por se integrar na previsão do art. 20.º do 
Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, aquisição de «fracções autónomas com destino à instalação 
de empreendimentos qualificados de utilidade turística».

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1  - Tratando -se da primeira aquisição de uma fracção integrante de um empreendimento turís-

tico, feita com a opção deliberada de afectar o bem à exploração turística (como resulta claramente 
de o contrato de cedência de exploração ter sido assinado ainda antes da escritura pública de compra 
e venda), e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a essa aquisição os 
benefícios fiscais previstos no artigo 20º do DL 423/83 — isenção de IMT e redução de 4/5 de Imposto 
do Selo.

2  - A posição do Douto Tribunal na sentença ora recorrida, parece, com a devida vénia, resultar 
da desconsideração da nova realidade jurídica constituída pelo aldeamento turístico, em que se verifica, 
ao contrário de anteriores situações de aplicação destes benefícios, e para além do promotor, uma 
pluralidade de proprietários que adquiriram as suas fracções antes da entrada em funcionamento do 
empreendimento e em que todos exercem, através das unidades de alojamento de que são proprietários, 
uma actividade turística.

3  - O conceito de instalação, em torno do qual gira toda a questão em apreciação, deve, deste 
forma, ser interpretado de forma dinâmica, e, muito em particular, com consideração dessas novas 
realidades jurídico económicas.»

2 – A Fazenda Pública não apresentou contra alegações.
3 – O Exmº Procurador Geral Adjunto teve vista nos autos e emitiu parecer opinando no sentido 

de se proferir decisão em conformidade com o acórdão de uniformização de jurisprudência n.º 3/13, 
publicado no DR 1ª Série de 04.03.2013.

4 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
5 - Em sede factual apurou -se em primeira instância a seguinte matéria de facto:
«1.Em 19 de Julho de 2010, a Câmara Municipal de Vila do Bispo emitiu o alvará de utilização 

n.º 152/2010, relativo ao “Aldeamento Turístico B……..”, onde consta a utilização “apartamentos 
turísticos de quatro estrelas”.

2. Nos dias 20 de Julho e 24 de Setembro de 2010, o Instituto do Turismo, IP, aprovou o título 
constitutivo do empreendimento turístico com propriedade horizontal designado “Aldeamento Turís-
tico B………..”.

3. Em 31 de Dezembro de 2010, na 2. Série do Diário da República, foi publicado o Despacho 
do Secretário de Estado do Turismo n.º 19.364/2010 no qual, além do mais, foi decidido “1 — Atribuir 
utilidade turística a título definitivo ao Aldeamento Turístico B……..” e “2 — Fixar a validade da 
utilidade turística em sete anos (...) ou seja, até 19 de Julho de 2017”

4. No dia 18 de Janeiro de 2011, A………. adquiriu a fracção autónoma designada pelas letras 
BT, destinada a alojamento turístico, que faz parte do Aldeamento Turístico B………...

5. O Impugnante celebrou com C………., SA, na qualidade de entidade exploradora do aldeamento 
turístico “B………..”, um acordo designado “Contrato de Arrendamento para Exploração Turística” 
relativo à fracção autónoma identificada em 4.

6. No dia 7 de Janeiro de 2011, foi apresentada a declaração Modelo 1 n.º 2011/5560 para liqui-
dação de IMT e respectivo imposto de Selo Verba 1.1., referente à aquisição do direito de propriedade 
plena da fracção autónoma BT do Aldeamento Turístico B……….

7. Com base nesta declaração foram emitidas — actos impugnados — as liquidações adicionais de 
IMT e IS que foram notificadas aos Impugnantes nos seguintes termos: “Fica por este meio notificado 
para, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura do aviso de recepção, solicitar guias 
neste Serviço de Finanças para pagamento do valor total de € 36.414,00, sendo € 33.150,00 referente 
a Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), e € 3.264,00 de Imposto de 
Selo, devido pelo facto de ter sido indevidamente reconhecida a isenção do IMT e 80% do Imposto 
de Selo, nos termos do artigo 20º do DL n.º 423/83, de 5 de Dezembro, por se verificar que não estão 
reunidos os pressupostos para aplicação da isenção prevista no referido diploma legal (...)“.

6. Do objecto do recurso
A questão apreciar no presente recurso é a de saber, se a fracção adquirida pelo recorrente se 

encontra isenta do pagamento do IMT e goza da redução do Imposto de Selo, nos termos do nº1 do 
artº 20º do DL n.º 423/83 de 5/12, tendo em conta que a fracção está integrada num empreendimento 
de utilidade turística que se encontra construído e instalado pela outorgante vendedora, proprietária/
exploradora do empreendimento.
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A sentença recorrida ponderando que, não se verifica «o primeiro requisito cumulativo previsto 
naquele normativo – aquisição de fracção autónoma com destino à instalação de empreendimentos 
qualificados de utilidade turística –, uma vez que o empreendimento já se encontrava licenciado e 
apto a funcionar e os Impugnantes actuaram como consumidores finais de um produto turístico posto 
no mercado pelo promotor, que não como co -financiadores na construção do empreendimento, de 
modo que a aquisição da fracção já não integrou a fase de instalação do empreendimento, mas a da 
sua exploração» concluiu que a aquisição da fracção não pode beneficiar da isenção de IMT nem da 
redução do imposto de selo previstas no artº 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83.

Para tanto sufragou -se a sentença recorrida na jurisprudência deste Supremo Tribunal Adminis-
trativo prolatada no acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, de 23 de Janeiro de 2013, 
publicado na 1.ª Série do Diário da República, de 4 de Março de 2013

6.1 Contra o assim decidido insurge -se o recorrente alegando que, tratando -se da primeira aqui-
sição de uma fracção integrante de um empreendimento turístico, feita com a opção deliberada de 
afectar o bem à exploração e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a 
essa aquisição os benefícios fiscais previstos no artigo 20º do DL 423/83 — isenção de IMT e redução 
de 4/5 de Imposto do Selo.

6.2 Desde já se adiantará que o recurso não merece provimento e que a sentença que assim decidiu 
deve ser confirmada.

Com efeito a questão, nestes termos suscitada é, até nos pressupostos de facto, em tudo idêntica 
à questão foi apreciada e decidida neste Supremo Tribunal Administrativo em data recente por acórdão 
de 23/01/2013, no processo n.º 968/12, recurso esse que foi objecto de julgamento ampliado ao abrigo 
do artº 148º do CPTA e em que intervieram todos os juízes desta Secção de Contencioso Tributário 
encontrando -se o mesmo publicado na 1.ª Série do Diário da República, de 4 de Março de 2013 e em 
www.dgsi.pt.

Sendo que no mesmo sentido se vem pronunciando, desde então, de forma reiterada e uniforme a 
jurisprudência desta Secção, de que são exemplo, entre outros, os acórdãos de 23/1/2013, processos nºs. 
969/12, 1001/12 e 1005/12, de 30/1/2013, processos nºs. 971/12, 972/12, 999/12, 1003/12 e 1193/12, de 
6/2/2013, processos nºs. 1000/12 e 1168/12, de 17/4/2013, processos nºs. 1023/12, 1070/12 e 1002/12, 
e de 30/4/2013, processo n.º 973/12, de 11.09.2013, processo n.º 1049/13 e de 25.09.2013, processo 
1038/13, todos in www.dgsi.pt.

Trata -se de jurisprudência que também aqui se acolhe, por com a respectiva fundamentação 
concordarmos integralmente, pelo que, para obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito 
(cfr. artº 8º, n.º 3 do Código Civil e 148º, n.º 1 do CPTA), nos limitaremos a reproduzir o que sobre tal 
matéria se disse, de forma sintética, mas clara, no respectivo sumário, do seguinte teor:

I – Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos a que as 
mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das leis”, 
sendo que “Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos de direito, 
devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro decorrer 
directamente da lei” (art. 11º, nºs. 1 e 2, da LGT).

II – No âmbito do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendi-
mentos turísticos, estabelecido no Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, o conceito de instalação de 
um empreendimento turístico compreende o conjunto de actos jurídicos e os trâmites necessários ao 
licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme 
o caso) das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem 
como a obtenção dos títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística 
(cfr. Capítulo IV, arts. 23º ss).

III – Quando o legislador utiliza a expressão aquisição de prédios ou de fracções autónomas com 
destino à «instalação», para efeitos do benefício a que se reporta o n.º 1 do art. 20º, do Decreto -Lei 
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, não pode deixar de entender -se como referindo -se precisamente à aqui-
sição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois 
de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que 
se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos.

IV – Este conceito de «instalação» é o que se mostra adequado a todo o tipo de empreendimentos 
turísticos e não é posto em causa pelo facto de os empreendimentos poderem ser construídos/insta-
lados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a 
«instalação».

V – Nos empreendimentos turístico constituídos em propriedade plural (que compreendem lotes 
e ou fracções autónomas de um ou mais edifícios, nos termos do disposto no art. 52º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março), destacam -se dois procedimentos distintos, ainda que possam ocorrer 
em simultâneo: um relativo à prática das operações necessárias a instalar o empreendimento; outro, 
relativo às operações necessária a pô -lo em funcionamento e a explorá -lo, sendo que a venda das uni-
dades projectadas ou construídas faz necessariamente parte do segundo.
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 VI – O legislador pretendeu impulsionar a actividade turística prevendo a isenção/redução de pa-
gamento de Sisa/Selo, para os promotores que pretendam construir/criar estabelecimentos (ou readaptar 
e remodelar fracções existentes) e não quando se trate da mera a aquisição de fracções (ou unidades de 
alojamento) integradas nos empreendimentos e destinadas à exploração, ainda que sejam adquiridas 
em data anterior à própria instalação/licenciamento do empreendimento.

 VII – Quem adquire as fracções não se torna um co -financiador do empreendimento, com a res-
ponsabilidade da respectiva instalação, uma vez que está a adquirir um produto turístico que foi posto 
no mercado pelo promotor, seja a aquisição feita em planta ou depois de instalado o empreendimento, 
como um qualquer consumidor final, tanto mais que as fracções podem ser adquiridas para seu uso 
exclusivo e sem qualquer limite temporal (no caso de empreendimentos turísticos constituídos em 
propriedade plural).

VIII – Não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas destinados à cons-
trução/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de alojamento por 
consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se encontrem afectas 
à exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no art. 20º, n.º 1, do 
Decreto -Lei n.º 423/83.

IX – Este resultado interpretativo é o que resulta do elemento histórico, racional/teleológico e 
também literal das normas jurídicas em causa.

 X – “Os benefícios fiscais são medidas de carácter excepcional instituídas para tutela de inte-
resses públicos extrafiscais relevantes e que sejam superiores aos da própria tributação que impedem 
(artigo 2.º/1 do EBF) (…)” e embora admitindo a interpretação extensiva (artigo 10º do EBF), não 
pode ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo 
de correspondência, ainda que imperfeitamente expresso (artigo 9º/2 do C. Civil), para além de que 
porque representam uma derrogação da regra da igualdade e do princípio da capacidade contributiva 
que fundamenta materialmente os impostos, os benefícios fiscais devem ser justificados por um inte-
resse público relevante.”

É esta a jurisprudência que aqui se acolhe e se reitera, tendo em conta a regra constante n.º 3 do 
art. 8º do Cod.Civil – que impõe ao julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento 
análogo, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito – sendo que o recorrente 
não aduz nova fundamentação que infirme tal orientação jurisprudencial, antes subscreve, no essencial, 
parte da argumentação constante dos votos de vencido exarados naquele acórdão uniformizador.

Nestes termos, e sem necessidade de mais considerações, julga -se improcedente o recurso e 
confirma -se a sentença recorrida.

7. DECISÃO
Termos em que acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo, em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pelos recorrentes.

Lisboa, 13 de Novembro de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Dulce Neto. 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Requisitos.

Sumário:

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

 II — Não pode ser admitido o recurso de revista se a questão colocada tem uma natureza 
casuística, com contornos particulares no contexto factual e jurídico do caso con-
creto, reconduzindo -se a matérias que não revelam especial complexidade do ponto 
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de vista intelectual e jurídico, sem impacto ou interesse comunitário significativo, 
e também não se antevê a necessidade de intervenção do Supremo Tribunal para 
uma melhor aplicação do direito porque não se visiona na apreciação feita pelo 
tribunal recorrido qualquer erro grosseiro ou decisão descabidamente ilógica, 
ostensivamente errada ou juridicamente insustentável.

Processo n.º: 1113/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…………, SA.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA interpõe recurso de revista excepcional, ao abrigo do disposto no 
art.º 150º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul que, em sede de 
recurso jurisdicional interposto de sentença proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa, confirmou a 
decisão de procedência da oposição deduzida pelo A…………, S.A. – SOCIEDADE ABERTA à execução 
fiscal instaurada contra a sociedade B…………, S.A., e em que foi subsidiariamente responsabilizado 
por violação dos deveres de fiel depositário.

1.1. Terminou as alegações do recurso com o seguinte quadro conclusivo:
A) Quanto à questão de ao existir uma penhora de conta bancária cujo saldo é insuficiente para o 

pagamento da dívida exequenda, e nas situações em que novos valores são depositados (necessários à 
satisfação da divida exequenda), interessa saber se o fiel depositário tem o dever de imobilizar a conta, 
no período durante o qual o banco comunica ao OEF e enquanto não recebe a notificação da penhora 
dos novos saldos, ou se o fiel depositário cumpre o seu dever apenas com a comunicação e não tem 
responsabilidade de imobilizar a conta enquanto não obtiver resposta do OEF.

B) Uma vez que tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos da utilidade 
jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapassa os limites da situação singular 
decorrendo da interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo 
como escopo a uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num 
número indeterminado de casos futuros

C) Isto tendo em conta não só a pertinência da questão jurídica centrada em saber se, penhorado 
o saldo da conta do exequente e este é insuficiente para o pagamento da divida exequenda, se o fiel 
depositário (entidade bancária) apenas tem o dever de comunicar a existência de um novo depósito, ou 
se esse dever implica também a obrigação de impedir que a conta seja movimentada pelo executado, 
no período durante o qual o banco comunica ao OEF e enquanto não recebe a notificação da penhora 
dos novos saldos.

D) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre 
matéria acerca da qual é necessário clarificar a aplicação do direito a estes casos, sendo certo que a 
resposta a dar a essa questão pode interessar a um leque alargado de interessados e eventuais casos 
futuros, pelo que, o presente recurso servirá para uma melhor e, a partir da pronúncia do STA, uniforme 
aplicação do direito.

E) Quanto ao mérito do presente recurso o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, uma 
errada interpretação e aplicação da lei nomeadamente dos artigos 223º n.º 4 e 5 do CPPT e arts. 861º -A 
e 821º n.º 3 ambos do CPC aos factos, pelo que não se deve manter.

F) Ora, salvo o devido respeito, tal entendimento, de que o fiel depositário que apenas tem que 
comunicar a existência de depósitos de novas quantias na conta bancária do executado, não imobi-
lizando a conta para impedir a sua movimentação enquanto o OEF comunique a penhora dos novos 
montantes ou a sua desnecessidade, e que essa sua actuação não preenche a norma do n.º 5 do art. 223º 
do CPPT quanto à responsabilização subsidiária deste, esvazia completamente o sentido do n.º 4 do 
mesmo artigo.

G) Se se considerar procedente a tese expendida no douto Acórdão, colocamos a questão de qual 
seria então a utilidade da norma, ao obrigar a comunicação de novos depósitos, se a entidade bancária 
não imobilizasse a conta/saldo pelo prazo de 10 dias, nos termos do n.º 2 do art. 23º do CPPT, até que 
o Órgão de Execução Fiscal comunique a penhora ou a sua desnecessidade?

H) De nada valeria a comunicação ao OEF da existência desse novo depósito e dessa nova pos-
sibilidade de penhora de depósitos do executado até ao montante total da dívida e acréscimos, se esses 
montantes não ficarem imobilizados aguardando a comunicação do OEF. E só impedindo o executado 
de levantar o montante entretanto depositado, é que tem utilidade comunicar ao OEF a existência de 
novos valores penhoráveis

I) Assim, outro não pode ser o entendimento de que, associado à obrigação de comunicação 
ao OEF do depósito de novas quantias na conta penhorada está o dever de reter e imobilizar a conta 
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bancária, sob pena de a comunicação só por si não ser suficiente para a penhora ser feita em tempo e 
assim poder ser concretizado o pagamento da dívida.

J) Caso a decisão do Acórdão recorrido prevaleça, ficará a Administração (OEF) completamente 
impossibilitada de obter o cumprimento da dívida exequenda através da penhora novas quantias depo-
sitadas, até ao limite do valor da quantia exequenda e acrescido, em contas bancárias já penhoradas, 
e também fica impedida de responsabilizar subsidiariamente o fiel depositário pelo facto de não ter 
cumprido os deveres que subjazem, nos termos do n.º 5 do 233º do CPPT, ao permitir a movimentação 
desses valores.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V Exas., deve ser admitido o presente recurso de 
revista e, analisado o mérito do recurso, deve ser dado provimento ao mesmo, revogando -se o Acórdão 
recorrido, com todas as legais consequências.

1.2. O Recorrido apresentou contra -alegações que concluiu da seguinte forma:
a. Nos termos do artigo 150º, número 1 do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 

das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, ex-
cepcionalmente, Revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando verificados os seguintes 
requisitos: i) estar em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se 
revista de importância fundamental; ou ii) ser a admissão do recurso claramente necessária para uma 
melhor aplicação do direito;

b. Da análise da decisão recorrida constata -se que a mesma foi proferida de acordo com as regras 
civis comuns (“Princípios Gerais de Direito”) aplicáveis ao caso por força do disposto no artigo 11º, 
número 1 da Lei Geral Tributária e dentro das soluções plausíveis de direito, no que respeita à inter-
pretação e aplicação do artigo 223º, número 4 do Código de Procedimento e de Processo Tributário, na 
redacção anterior à Lei n.º 66 -B/20 12, de 31 de Dezembro, não revelando a existência de qualquer erro 
manifesto ou grosseiro que torne justificável a intervenção do Supremo Tribunal Administrativo;

c. A Recorrida não demonstrou, como lhe competia, que se encontram reunidos os requisitos de 
que depende a admissibilidade do Recurso de Revista, nos termos do artigo 150º, número 1 do Código 
de Processo nos Tribunais Administrativos, pelo que o mérito do presente Recurso não deverá ser 
conhecido;

d. No entanto, caso Vossas Excelências decidam conhecer o mérito do presente recurso, verifica -se 
que da conjugação do disposto nos artigos 223º, número 4 do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário e 861º -A do Código de Processo Civil (ex vi artigo 2º alínea e) do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário) — decorre que nas redacções vigentes à data dos factos —, as entidades 
depositárias de valores apenas estavam obrigadas à penhora do saldo (positivo) existente à data da 
notificação da penhora

e. Em relação aos depósitos que fossem efectuados após a data da notificação para penhora de 
quantias (novas entradas), não existia qualquer dever de penhora/ retenção dos mesmos, mas apenas 
um dever de comunicação da sua existência ao órgão de execução fiscal;

f. Atendendo ao disposto nos artigos 223º, número 4 do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário e 861º -A do Código de Processo Civil (ex vi artigo 2º, alínea e) do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário), o Recorrido, quanto às ordens iniciais de penhora, em cada uma das execuções 
relevantes na presente acção, cativou e entregou os saldos positivos disponíveis nas contas bancárias em 
causa e, quando verificou terem ocorrido novas entradas nas mesmas, de imediato informou o órgão de 
execução dessa ocorrência, efectuando a penhora dessas quantias após a notificação para o efeito;

g. O Recorrido estava impedido de cativar as novas entradas antes da recepção do auto de penhora, 
sob pena de incorrer em grave violação das suas obrigações de depositário e de instituição de crédito, 
o que faria incorrer o mesmo em responsabilidade civil contratual perante o seu Cliente e perante a 
entidade supervisora da actividade, pois estaria a fazer uma interpretação errónea e totalmente contrária 
à letra e ao espírito do artigo 223º, número 4 do Código de Procedimento e de Processo Tributário, nos 
termos do artigo 9º, número 2 do Código Civil;

h. A alteração legislativa preconizada pela Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de Dezembro, demonstra que 
a interpretação efectuada pelo Recorrido e pelo Tribunal a quo na decisão recorrida, quanto à interpre-
tação e aplicação do artigo 223º, número 4 do Código de Procedimento e de Processo Tributário, na 
redacção anterior à citada Lei n.º 66 -B/2012, corresponde ao pensamento legislativo aquando da sua 
feitura e à data dos factos;

i. Caso a interpretação assumida pela Recorrente no presente processo quanto à interpretação e 
aplicação do artigo 223º, número 4 do Código de Procedimento e de Processo Tributário fosse a preten-
dida pelo legislador, então a alteração legislativa operada pela Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de Dezembro, 
não teria sido necessária, uma vez que o objectivo da mesma já estaria previsto na redacção anterior 
do citado preceito legal;

j. A decisão recorrida analisou correctamente os factos que lhe foram submetidos, julgando 
correctamente a causa e aplicando as normas de Direito de forma adequada, não merecendo qualquer 
censura, pelo que deverá ser mantida na íntegra.
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1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que o recurso 
não devia ser admitido, por entender que não se verificam os necessários pressupostos legais.

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

2. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal

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

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

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

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

Vejamos se tais requisitos se verificam no caso vertente.
A questão colocada e decidida no acórdão recorrido, cuja reapreciação a Recorrente pretende com 

este recurso, consiste em saber se, efectuada a penhora do saldo evidenciado numa conta bancária, 
o banco depositário fica constituído na obrigação de reter ou congelar os valores que posteriormente 
ingressem nessa mesma conta bancária, sob pena de, não o fazendo, incorrer em responsabilidade 
subsidiária nos termos do que dispõe o artigo 223º, n.º 5, do CPPT.

O tribunal de 1ª instância respondeu negativamente a esta questão, julgando, consequentemente, 
procedente a oposição, e o TCAS, no acórdão recorrido, confirmou essa decisão com a seguinte argu-
mentação:

«No caso, tratando -se de depósitos existentes em instituições de crédito competente, como se 
não coloca em causa, por força do disposto no n.º 3 do mesmo art. 223º do CPPT, era -lhe aplicável o 
regime do Código de Processo Civil (CPC), no que à forma de efectuar a penhora diz respeito, onde no 
seu art. 861º -A, dispunha sobre a forma da efectivação dessa penhora, tal como no âmbito do referido 
nas normas citadas do CPPT, a penhora incide sobre o saldo das contas, só este ficando indisponível 
desde a data dessa penhora, ainda que com algumas especialidades, decorrentes de operações ante-
riores à penhora mas ainda não reflectidas nessas contas, quer a crédito quer a débito, que ao caso 
desinteressam, por força das normas das alíneas a) e b) do seu n.º 3, actual n.º 8, na redacção do Dec. 
Lei n.º 38/2003, de 8 de Março. (…).

Aliás, só este entendimento do que se deve considerar penhorado é que é perfeitamente con-
sentâneo com o disposto no nº4 do mesmo art. 223º, que dispõe quanto a novas entradas de dinheiro 
nessas contas:
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Verificando -se novas entradas, o depositário comunicá -las -á ao órgão da execução fiscal, para 
que este, imediatamente, ordene a penhora ou o informe da sua desnecessidade.

Ora, se a penhora abrangesse tal conta bancária, enquanto tal, que não apenas o saldo do di-
nheiro nela existente em certa data, então, o legislador não poderia prever esta nova penhora para os 
valores entretanto entrados nessas contas, porque a anteriormente efectuada já a abrangeria, apenas 
teria de existir tal comunicação do depositário, mas para ser levantada a penhora nessas entradas, 
se desnecessárias, para o pagamento da quantia exequenda e do acrescido, bem como, não teria que 
existir nova penhora, imediatamente (na linguagem da lei), sobre tais entradas de dinheiro, como é 
bem de ver, interpretação supra que, a nosso ver, sai claramente reforçada com a conjugação da norma 
deste citado n.º 4 com as restantes, e que não tem paralelo no âmbito das execuções comuns, como 
bem se fundamenta na sentença recorrida, em que tal dever de comunicação das entradas de dinheiro 
pelo depositário, se inverifica.

De resto, a actuação do órgão da execução fiscal, no caso, foi no seguimento deste entendimento 
supra sufragado, já que lhe foi comunicado pelo depositário, em 10 -5 -2007, por e -mail, novas entradas 
de dinheiro numa dessas contas e no dia imediato logo proferiu despacho de penhora sobre as mesmas 
— cfr. matéria provada dos pontos 4., 5. e 6. do probatório fixado  - seguindo pois, este entendimento, 
de que a penhora incide sobre o dinheiro depositado nessas contas que não sobre estas em si, pelo 
que a anteriormente efectuada sobre o saldo nelas existentes as não abrangia, nem existe qualquer 
direito de retenção desses montantes por parte do depositário, como a recorrente também invoca, sem 
que contudo indique a norma, ou outro instrumento legal, que confira tal direito, desta forma se não 
vendo que tenha sido incumprido qualquer dever legal por parte do depositário, ora recorrido, para 
com a recorrente, quanto a tais entradas de dinheiro nessa conta, pelo que não se mostra preenchida 
a norma n.º 5 do mesmo art. 223º, quanto à responsabilização subsidiária deste, fundada num juízo 
de culpa do depositário que tenha tornado impossível cobrar a dívida exequenda.».

Neste recurso de revista, a Fazenda Pública insiste que este entendimento não é consentâneo nem 
com a letra nem com o espírito da lei, defendendo, em suma, que a interpretação vertida no acórdão 
recorrido esvazia de conteúdo o comando ínsito no n.º 5 do art. 223º do CPPT, motivo por que considera 
que o acórdão erra na interpretação e aplicação da lei, designadamente, do art. 223º, nºs 4 e 5 do CPPT, e 
dos arts. 861º -A e 821º, n.º 3, do CPC. E, advogando que a matéria em causa assume relevância jurídica 
ou social pela sua utilidade jurídica, que extravasa os limites da situação singular face à possibilidade 
da sua repetição num número indeterminado de casos futuros, sustenta que o recurso de revista deve 
ser admitido, com vista a uma melhor aplicação e uniformização do direito.

Ora, salvo o devido respeito, a questão que a Recorrente coloca tem uma natureza casuística, 
com contornos particulares no contexto factual e jurídico do caso concreto e das causas de pedir invo-
cadas. Por outro lado, ela não é particularmente complexa do ponto de vista intelectual e jurídico, não 
revestindo dificuldade ou relevância superior à comum, não se antevendo, por conseguinte, utilidade 
na intervenção deste Supremo Tribunal que extravase do âmbito da relação que se encontra em litígio 
nos autos.

Isto é, o interesse da matéria não ultrapassa as fronteiras deste concreto e singular litígio e a 
questão colocada não é particularmente controversa ou problemática, não demandando a realização de 
operações exegéticas de especial dificuldade.

O que tudo nos leva a concluir no sentido de que tal questão não reveste uma relevância jurídica 
fundamental face à definição que acima deixámos explicitada. E também não se vislumbra uma rele-
vância social fundamental na apreciação da dita questão, por não se detectar um interesse comunitário 
significativo nessa apreciação e resolução.

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

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

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

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 13 de Novembro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Valente Torrão — Casimiro Gon-
çalves. 
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 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Oposição. Nulidade. Fundamentos em oposição com a decisão. Taxa de promoção do 
vinho. Direito comunitário. Auxílio de Estado.

Sumário:

 I — A nulidade da sentença por oposição entre os fundamentos e a decisão ocorre 
apenas quando os fundamentos invocados pelo juiz conduziriam logicamente não 
ao resultado expresso na decisão mas a resultado oposto.

  Se a decisão constante da sentença se enquadra, numa perspectiva lógica, nas 
premissas aí também consideradas (não cabendo aqui apreciar a bondade do 
mérito do decidido), não há nulidade por contradição entre os fundamentos e a 
decisão.

 II — Não se verifica, relativamente à denominada taxa de promoção do vinho o funda-
mento de oposição à execução fiscal, previsto na alínea a) do n.º 1 do art. 204º do 
CPPT, por alegada inexistência da mesma nas leis em vigor, decorrente da não 
autorização da cobrança da mesma taxa e de, enquanto não houver uma decisão 
final do procedimento instaurado pela Comissão Europeia, o Estado Português 
não poder executar as medidas por si projectadas.

 III — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do 
artigo 92º do Tratado (actual art. 107º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do art. 108º, n.º 3, do TFUE.

 IV — A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando 
mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido pelo Estado ou 
proveniente de recursos estatais (característica típica associada à qualificação 
dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo 
procedimento legislativo de criação.

 V — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 VI — Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.

 VII — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VIII — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1205/13 -30.
Recorrente: A…………………, Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A………………, Lda., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida 

pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, julgou totalmente improcedente a oposição à execu-
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ção fiscal n.º 2704201001012339, contra si instaurada, por dívidas ao Instituto da Vinha e do Vinho, 
respeitantes a taxas de promoção e juros de mora, relativas ao período de Janeiro a Abril de 2010, no 
montante de € 151.181,26.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu que julgou improcedente a oposição à execução fiscal n.º 2704201001012339, por considerar 
que a liquidação e cobrança das taxas em causa nestes autos não se encontrava suspensa por decisão 
comunitária.

B. Na petição de oposição à execução foi invocado, entre outros, o vício da inexistência da taxa 
de promoção nas leis em vigor, decorrente da não autorização de cobrança da mesma taxa ((3) Faça-
-se desde logo notar que, tal como decidido por este STA em Acórdão proferido nos presentes autos 
«este fundamento de oposição é subsumível à alínea a) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT, na medida 
em que diz respeito à ilegalidade abstracta do tributo, ou seja, não reside directamente no acto que faz 
aplicação da lei ao caso concreto, mas na própria lei cuja aplicação é feita.»  - cf. pág. 13 do Ac. STA 
de 16.05.2012, proferido nos presentes autos), uma vez que, enquanto não houver uma decisão final 
do procedimento instaurado pela Comissão Europeia, o Estado Português não pode executar as me-
didas por si projectadas, entre as quais a liquidação e cobrança da taxa de promoção em causa (o que 
equivale a dizer que a cobrança da taxa em promoção que vem executada nos autos não se encontrava 
autorizada/era inexistente nas leis em vigor no momento da liquidação).

C. É ilegal a cobrança coerciva de uma quantia proveniente de uma taxa inexistente ou cuja co-
brança não se encontra autorizada.

D. No caso em análise  - e noutros semelhantes a este  -, o IVV pretende fazer -se pagar de uma 
taxa cuja cobrança se encontra suspensa por decisão Comunitária (como se encontra explicado nos 
artigos 30º a 62º da petição de oposição que dá causa aos presentes autos, aqui reproduzidos).

E. Tal como resultou provado nos autos e foi dado por assente pelo Tribunal a quo na alínea G) 
dos factos provados, no dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo por-
tuguês a sua decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2, do 
Tratado CE com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre 
auxílios de Estado.

F. O referido procedimento encontra -se ainda em curso relativamente ao período em causa nos 
presentes autos  - cf. alíneas A), G) e I) dos factos provados e ponto 133 da decisão proferida pela Co-
missão, limitada ao período decorrido até 31 de Dezembro de 2006, junta como doc. n.º 2 pelo IVV.

G. Nos termos do n.º 3 do art. 88º do Tratado CE (TCE) (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE), o 
Estado Português encontra -se inibido de executar qualquer auxílio que esteja a ser objecto de um pro-
cesso de apreciação pela Comissão até à emissão, por aquela entidade, de uma decisão final de aprovar 
(ou não) o auxílio em causa  - cf. art. 88º, n.º 3, in fine, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º TFUE)  -, 
conforme sucede com o auxílio que a taxa de promoção em questão financia.

H. Relativamente ao procedimento em causa, a própria Comissão «recorda a Portugal o efeito 
suspensivo do n.º 3 do art. 88º do Tratado CE e remete para o art. 14º do Regulamento (CE) n.º 659/1999 
do Conselho que dispõe que os auxílios Ilegais poderão ser reembolsados pelos seus beneficiários»  - cf. 
considerando n.º 147 da decisão de iniciar o procedimento C43/2004, junto aos autos como documento 
n.º 1 com a contestação apresentada pelo IVV e dada integralmente por reproduzida pelo Tribunal a 
quo na alínea H) dos factos provados.

I. É manifesto que até que a decisão final seja proferida pela Comissão quanto ao auxílio do 
período em questão, tanto esse auxílio, como o seu incindível modo de financiamento  - a taxa de pro-
moção  - não podem ser postos em execução (e, ainda que esta decisão venha a considerar o auxílio 
compatível com a legislação comunitária e mercado comum, tal não legitima os actos de execução até 
então empreendidos), o que equivale a dizer que a sua cobrança não está, ao momento da liquidação, 
autorizada, e que os diplomas nos quais essa liquidação se baseia são de considerar, de momento, 
juridicamente inexistentes.

J. A norma comunitária que determina essa suspensão e que, com a cobrança e exigência coerciva 
desta taxa, se encontra a ser violada, constante do n.º 3 do art. 88º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º 
do TFUE), possui efeito directo, pelo que é invocável pela A……………………. perante os órgãos 
jurisdicionais nacionais.

K. O IVV, ao solicitar a instauração de processo de execução fiscal, e a Administração Tributária, 
ao instaurá -lo, estão simultaneamente a violar uma norma de direito comunitário e a aplicar legislação (a 
legislação relativa à taxa de promoção) que à data tem forçosamente de se considerar juridicamente ine-
xistente (ou, pelo menos, como não estando a produzir efeitos, o que será equiparado à inexistência).

L. Atenta a matéria de facto dada como provada em primeira instância (em particular, factos A), 
G), H) e I) e, inclusivamente, atento o próprio teor das decisões comunitárias juntas aos autos pelo 
IVV com a sua contestação (cf. docs. 1 e 2), o Tribunal a quo não podia considerar que a cobrança das 
dívidas em causa não se encontra suspensa.
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M. Encontra -se pendente, relativamente ao período da taxa de promoção em causa nos presentes 
autos, um procedimento de investigação à mesma taxa de promoção, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do artigo 88º do TCE (actual n.º 2 do artigo 108 do TFUE)  - cf. alíneas A), G) e I) 
dos factos provados;

N. Esse procedimento determina a proibição ou suspensão da execução da medida de auxílio e 
da taxa de promoção  - cf. artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º TFUE) e considerando 
147 da decisão de iniciar o procedimento C43/2004, junto aos autos como documento n.º 1 com a con-
testação apresentada pelo IVV e dada integralmente por reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea H) 
dos factos provados («147  - A Comissão recorda a Portugal o efeito suspensivo do n.º 3 do art. 88º do 
Tratado CE [...]»).

O. Semelhante proibição de execução, decorrente do procedimento de investigação que se encontra 
ainda em curso relativamente ao período em causa nos presentes autos, determina que a cobrança da 
taxa que vem coercivamente exigida à A……………….. neste processo se encontre, no momento da 
liquidação, não autorizada, e que os diplomas nos quais essa liquidação se baseia sejam considerados, 
então, juridicamente inexistentes.

P. A apreciação feita pelo Tribunal a quo se revela errada e contrária (i) não apenas à matéria de 
facto que foi pelo próprio dada como provada (o que redunda em manifesta nulidade da sentença, nos 
termos da alínea c), do n.º 1 do art. 668º do CPC, aplicável ex vi alínea e) do artigo 2º do CPPT e do 
artigo 125º do CPPT, que aqui expressamente se invoca); (ii) como contrária à Lei  - inclusive, contrária 
à Lei Comunitária  -, violando o disposto nos artigos 204º, n.º 1, alínea a), do CPPT e 88º, n.º 3, do TCE 
(actual artigo 108º, n.º 3, do TFUE), pelo que deverá ser revogada em conformidade.

1.3. O Recorrido, Instituto da Vinha e do Vinho, IP, apresentou contra -alegações, formulando as 
conclusões seguintes:

A) A ora Recorrente requereu ao Tribunal que declarasse extinto o processo de execução fiscal 
n.º 2704 2010 01012339, instaurado no serviço de finanças de Viseu para cobrança coerciva de € 
151.181,26 devidos ao IVV alegando, entre outros vícios, a inconstitucionalidade material e orgânica 
das normas do CPPT que autorizam a prática de actos de execução fiscal por órgãos de natureza admi-
nistrativa e a não autorização de cobrança da taxa de promoção em crise.

B) A sentença recorrida indeferiu acertadamente aquela pretensão, considerando, quanto à taxa 
que o IVV pretende executar, que «a sua cobrança não se encontra suspensa por decisão comunitária; 
é certo que ainda não foi proferida decisão final do procedimento instaurado pela Comissão Europeia 
sobre a taxa de promoção, nos termos do artigo 88º do TCE mas o que ainda se mantém por decidir é 
inócuo para as dívidas em causa. O procedimento instaurado não impede a liquidação e cobrança das 
taxas em causa nestes autos. Na verdade a presente oposição respeita a dívidas originadas por autoli-
quidações realizadas pela Oponente [...]» — cfr. p. 18 da sentença recorrida (cit.).

C) A instauração pela Recorrente da presente acção de oposição à execução, com base exclusi-
vamente no facto de existir uma investigação da Comissão a aspectos parcelares da taxa de promoção, 
não se encontrando, consequentemente, vedada ou suspensa a sua cobrança, não pode ser tida senão 
como a despropósito e totalmente improcedente.

D) Um auxílio não notificado à Comissão Europeia e objecto de investigação por parte daquela 
Instituição é tido como um «auxílio ilegal» apenas na acepção da alínea f), do artigo 1º do Regulamento 
(CE) n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de Março de 1999, não exprimindo qualquer juízo quanto à 
incompatibilidade com o Direito Comunitário.

E) Além de incidir sobre uma parcela marginal da taxa de promoção em crise, o procedimento de 
investigação preliminar iniciado pela Comissão foi totalmente abandonado no que respeita ao período 
compreendido entre 2007 e 2011, na sequência das informações prestadas pelo Estado Português, não 
dando sequer origem a qualquer processo de investigação formal nessa matéria.

F) A Comissão, na carta enviada ao IVV e datada de 18 de Setembro de 2012 concluiu, de acordo 
com as informações prestadas pelo Estado Português, que todas as acções financiadas pela taxa de 
promoção no período compreendido entre 2007 e 2011 respeitam os limites de minimis previstos no 
Regulamento (CE) 1998/2006 da Comissão, pelo que não constituem auxílios de Estado e não estão 
sujeitos a notificação prévia à Comissão  - cfr. carta da Comissão ao IVV de 18 de Setembro de 2012, 
junta como doc. n.º 2.

Termina pedindo a confirmação do julgado recorrido.
1.4. Em 25/6/2013 (fls. 253) foi proferido pelo Mmo. Juiz do Tribunal “a quo” o despacho de 

teor seguinte, além do mais:
«A nosso ver a decisão sob recurso não violou qualquer norma de direito, não fez agravo à Re-

corrente.
Bem analisados os argumentos que a Oponente apresentou nas alegações verifica -se que eles, na 

essência, são a confirmação dos apresentados antes da sentença.
O que se vem de referir aplica -se à alegada nulidade decorrente da «errada e contrária apreciação 

do Tribunal a quo face à matéria de facto dada como provada, bem como é contrária à lei…». Na verdade 
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a defesa da suspensão da execução foi objeto da decisão recorrida, não vislumbrando se verifiquem os 
referidos fundamentos para a alegada nulidade da sentença. Aquela defesa e o entendimento contrário 
resultante da decisão recorrida são a base dos referidos fundamentos da nulidade invocada.»

1.5. O MP emite douto Parecer nos termos seguintes:
«Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência da oposição deduzida no processo 

de execução fiscal n.º 2704201001012339 (SF Tondela).
FUNDAMENTAÇÃO
1. Nulidade da sentença
Não se verifica a alegada nulidade da sentença por oposição fundamentos/decisão: a decisão de 

improcedência da oposição foi consequência lógica do entendimento sustentado no discurso jurídico 
sobre a inverificação do fundamento invocado (decisão comunitária ordenando a suspensão da cobrança 
da taxa exequenda), com a consequente inexistência de obstáculo legal ao prosseguimento da execução 
para a cobrança coerciva da dívida (cf. fls. 208 vº).

2. A jurisprudência recente do STA -SCT tem -se pronunciado, sem dissidência, no sentido da 
legalidade da taxa controvertida, cobrada pelo IVV, IP aderindo à fundamentação do seminal acórdão 
23 abril 2013 processo n.º 29/13, cujo sumário merece transcrição:

1. Decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional nacional pode ser 
conduzido a interpretar e aplicar a noção de auxílio do artigo 92º do Tratado (actual art. 107º do TFUE) 
com vista a avaliar da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de 
controlo prévio do art. 108º, n.º 3, do TFUE.

2. A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P. cobrada aos agentes do sector e representando mais de 62% do 
orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à 
partida um auxílio concedido pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica as-
sociada à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo 
procedimento legislativo de criação.

3. Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averiguação, que 
a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía auxílio de 
Estado, à partida, no momento da sua criação, era plausível ou prognosticável que a pequena parte 
afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites de minimis, 
como a Comissão veio reconhecer a final.

4. Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um grau suficiente 
de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação pré-
via no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente suspensão da sua 
execução.

5. A anulação da totalidade da taxa por vício formal do procedimento, quando não está em causa a 
finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito Comunitário), afigura -se desproporcionada 
sobretudo se se tiver em conta que a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento 
da actividade do IVV, I.P. e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais do que 
uma pequena parte.

6. A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento do orçamento 
do IVV, I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como consequência a violação dos prin-
cípios da confiança e da segurança jurídica. (cf. jurisprudência consonante expressa, designadamente, 
nos acórdãos 30.04.2013, processo n.º 1503/12; 30.04.2013, processo n.º 292/13; 22.05.2013, processo 
n.º 48/2013; 22.05.2013, processo n.º 200/13; 29.05.2013, processo n.º 30/13; 5.06.2013, processo 
n.º 1288/12).

3. O procedimento de investigação preliminar iniciado pela Comissão foi extinto no tocante aos 
anos 2007/2011, na sequência de informações prestadas pelas autoridades portuguesas no sentido de 
que as acções financiadas pela taxa de promoção no período indicado respeitam os limites de minimis 
previstos no Regulamento (CE) 1998/2006 da Comissão, por isso não constituindo auxílios de Estado 
sujeitos a notificação prévia à Comissão (docs. fls. 246/250).

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada (com a fundamentação supra enunciada)»
1.6. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2.1. A sentença recorrida julgou provada a matéria de facto seguinte:
A) A execução fiscal de que estes autos dependem, execução fiscal n.º 2704201001012339, foi 

instaurada em 2010 -10 -27, tendo como base certidão de dívida emitida pelo IVV, respeitantes a taxas 
de promoção e juros de mora de janeiro a abril de 2010, no montante global de € 151.181,26 (cento e 
cinquenta e um mil cento e oitenta e um euros), cfr informação de fls. 49, não questionada pela Opo-
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nente, cabeçalho da petição inicial e docs. de fls. 44 a 46 uns e outros aqui dados por reproduzidos o 
mesmo se dizendo dos demais infra referidos;

B) O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa, factualidade que resulta dos articulados apresentados pelas Partes e ainda da 
certidão de divida constante de fls. 45 a 47;

C) A Oponente, A……………….. S.A. foi citada para a execução aludida em A), em 2010 -11 -11, 
vide 3º ponto da informação de fls. 49 e doc. de fls. 48:

D) Em 2010 -12 -10 foi expedida, via postal, a petição inicial que deu origem aos presentes autos, 
cfr. fls. 4 e segs.;

K) Relativamente às liquidações originadoras da dívida exequenda, a Oponente deduziu as Im-
pugnações nºs. 143/10.2B, 312/10.5B e 330/10.3B, vide arts. 8º a 10º da Petição Inicial e consulta do 
processo via SITAF.

F) O alegado nos artigos 31º e segs. da petição inicial que deu origem aos presentes autos é tam-
bém objeto da petição inicial das aludidas Impugnações, cfr. arts. 9º e sgs. para as duas primeiras e 12º 
e sgs. Para a última, consultáveis via SITAF.

G) No dia 1 de Dezembro de 2004 a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º. n.º 2 do Tratado CE 
com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de 
Estado, encontrando -se o referido procedimento em curso, não tendo ainda sido adoptada decisão 
definitiva sobre o mérito da causa  - verificando -se apenas a apreciação liminar melhor especificada na 
alínea seguinte, vide doc. n.º 1 apresentado pelo IVV e de cuja completude se tratou no despacho que 
antecede a presente sentença.

H) Do documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE  - C92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxílio Estatal – Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003)  - Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88º do Tratado CE (2005/C 

92/06) “extracta -se o que infra se registará dando -se o demais por reproduzido:
“1. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa, … sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal. …

II. DESCRIÇÃO
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também”
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portu-

gal, incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-

dade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.
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(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão. …”., idem anterior;

I) A Comissão Europeia encerrou o procedimento a que vimos aludindo através de decisão pro-
ferida em 20 -07 -2010, que Portugal questionou através do competente recurso de anulação que dirigiu 
ao Tribunal Geral da União Europeia,

decisão: …
 - limitada até 31 de Dezembro de 2006 “data da entrada em vigor das novas Orientações Comunitá-

rias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 2007 -2013, sem prejuízo da posição 
que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa data.”…

Artigo 2º
Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 

executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, nº3 do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º. nº3, alínea c) do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º
Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem portuguesa 

no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por Portugal em 
violação do artigo 108º, nº3 do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei 
n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno para do artigo 107º. nº3, alínea c) do TFUE em relação ao período que medeia 
entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006...

…”. cfr. documentos n.º 2 e 3 juntos pelo IVV e constantes de fls. 75 a 90.
2.2. De acordo com as conclusões do recurso e considerando, nomeadamente o teor da Conclusão 

P), as questões a decidir são as de saber se a sentença recorrida enferma da invocada nulidade, por 
oposição entre os fundamentos e a decisão (art. 125º do CPPT e alínea c), do n.º l do art. 668º do CPC 
 - redacção ao tempo) e se enferma de erro de julgamento de direito, por ter decidido contrariamente à Lei 
 - inclusive, contrária à Lei Comunitária  -, violando o disposto nos arts. 204º, n.º 1, alínea a), do CPPT e 
88º, n.º 3, do TCE (actual art. 108º, n.º 3, do TFUE), pelo que deverá ser revogada em conformidade.

3. Quanto à alegada nulidade da sentença, por os respectivos fundamentos estarem em oposição 
com a decisão:

É sabido que esta causa de nulidade da sentença/acórdão (al. c) do n.º 1 do art. 615º do CPC – cor-
respondente ao anterior art. 668) se verifica quando os fundamentos invocados pelo juiz conduziriam 
logicamente não ao resultado expresso na decisão mas a resultado oposto. Trata -se, portanto, de vício 
(vício real no raciocínio do julgador) que afecta a estrutura lógica da sentença, por contradição entre 
as suas premissas de facto e de direito e a respectiva conclusão (cfr. Alberto dos Reis, CPC Anotado, 
Vol. V, pág. 141 e Antunes Varela et al., Manual de Processo Civil, pp. 689/690).

Segundo a recorrente a alegada contradição substancia -se no facto de a apreciação feita pelo Tri-
bunal a quo se revelar errada e contrária à matéria de facto que foi pelo próprio dada como provada.

Ora, como bem salienta o MP, a decisão de improcedência da oposição foi consequência lógica do 
entendimento sustentado no discurso jurídico sobre a não verificação do fundamento invocado (decisão 
comunitária ordenando a suspensão da cobrança da taxa exequenda), com a consequente inexistência 
de obstáculo legal ao prosseguimento da execução para a cobrança coerciva da dívida, sendo que a 
oposição respeita a dívidas originadas por autoliquidações que, não tendo sido pagas, determinaram a 
emissão da certidão da respectiva dívida (cfr. o segmento final da sentença).

Ora, esta é uma conclusão que, numa perspectiva lógica, se enquadra nas premissas consideradas 
na sentença (não cabendo aqui apreciar a bondade do mérito do decidido), não se vendo, portanto, que a 
mesma enferme da contradição apontada. Assim improcedendo, portanto, a alegada nulidade do acórdão 
por contradição entre os fundamentos e a decisão, nos termos pretendidos pela recorrente.

4. Quanto à questão da alegada inexistência da taxa em questão nas leis em vigor, decorrente da 
não autorização da cobrança da mesma taxa e de, enquanto não houver uma decisão final do procedi-
mento instaurado pela Comissão Europeia, o Estado Português não pode executar as medidas por si 
projectadas, entre as quais a liquidação e cobrança da taxa de promoção em causa:

4.1. Como aponta o MP, a jurisprudência recente da Secção do Contencioso Tributário do STA 
tem -se pronunciado, sem dissidência, no sentido da legalidade da taxa controvertida, cobrada pelo IVV, 
IP aderindo à fundamentação do acórdão 23/4/2013, no proc. n.º 29/13.

E embora estejamos, no caso vertente, em face de uma decisão proferida em processo de oposição 
à execução fiscal, as questões decidendas são [dado que se invoca a inexistência da taxa em questão 
nas leis em vigor, decorrente da não autorização da cobrança da mesma taxa e de, enquanto não houver 
uma decisão final do procedimento instaurado pela Comissão Europeia, o Estado Português não pode 
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executar as medidas por si projectadas, entre as quais a liquidação e cobrança da taxa de promoção em 
causa (o que equivale a dizer que a cobrança da taxa em promoção que vem executada nos autos não 
se encontrava autorizada/era inexistente nas leis em vigor no momento da liquidação)], ainda assim, 
idênticas às que foram apreciadas e decididas neste Supremo Tribunal Administrativo pelo acórdão de 
23/4/2013, proferido no processo n.º 29/13, em que o ora relator interveio como adjunto, e no qual, 
com fundamentação que mereceu e continua a merecer a nossa adesão, se concluiu, além do mais, no 
sentido da legalidade da autoliquidação ali em causa (acórdão a que se têm seguido muitos outros, 
nomeadamente, os prolatados em 30/4/2003, proc. n.º 292/13; em 22/5/2013, procs. nºs. 9/13, 44/13, 
48/13, 53/13, 200/13 e 1311/12; em 29/5/2013, procs. nºs. 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/12).

Ora, a doutrina ali expendida é inteiramente transponível para o presente caso, pelo que, tendo 
também em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito (nº 3 do art. 8º do CCivil), haverá, 
portanto, que aqui reiterar o que ali se julgou, no sentido da improcedência do recurso e da confirmação 
do julgado recorrido (de improcedência da oposição à execução fiscal), em adesão, como se disse, aos 
fundamentos constantes daquele aresto e que aqui, com a devida vénia, de seguida se transcrevem:

«4. Caracterização da taxa de promoção do vinho
Segundo o n.º 1 do artigo 17º da Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o Instituto do Vinho 
e da Vinha (IVV, IP.,) tinha por missão, “coordenar e controlar a organização institucional do sector 
vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política comunitária e pre-
parar as regras para a sua aplicação, bem como participa na coordenação e supervisão da promoção 
dos produtos vitivinícolas”.

Como se pode ler na Decisão da Comissão, de 20/7/2010 C (2010) 4891 final, nas suas funções 
de coordenação geral do sector vitivinícola, o IVV realiza dois tipos de actividades:

 - actividades que visam, principalmente os vinhos e produtos vínicos produzidos em Portugal, 
designadamente, as relativas à auditoria dos sistemas de controlo e certificação dos vinhos;

 - actividades destinadas, indistintamente, aos vinhos e produtos originários de Portugal e aos 
originários dos outros Estados -Membros e/ou países terceiros e comercializados em Portugal;

 - o IVV, I.P., presta igualmente determinados serviços a terceiros, nomeadamente: (i) organização 
e promoção das actividades de formação para os agentes económicos, organizações profissionais e in-
terprofissionais do sector vitícola e funcionários do IVV; (ii) disponibilização aos agentes económicos 
do sector da capacidade de armazenagem das infra-estruturas do IVV; e (iii) prestação de serviços do 
Laboratório do IVV e formação do seu próprio pessoal e de outros operadores do sector vitivinícola 
(financiada em grande parte por programas de apoio comunitário) (Podemos dizer que estas são as suas 
atribuições essenciais desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de Setembro, e posteriores 
reestruturações pelos Decretos -Leis nºs. 102/93, de 2 de Abril; n.º 99/97, de 26 de Abril; n.º 47/2007, de 
27 de Fevereiro e, finalmente, o n.º 66/2012, de 16 de Março, sendo para o efeito dotado de autonomia 
administrativa.).

Da referida Decisão resulta de igual modo que o apoio à promoção genérica do vinho e dos produtos 
vínicos foi atribuído desde 1997, por concurso, à Viniportugal, associação de natureza interprofissional 
representativa do sector, que foi, desta forma, a beneficiária da totalidade do produto da taxa parafiscal 
destinada a esse fim.

A prestação dos mais diversos serviços ao sector vitivinícola e respectivos operadores levou o 
legislador a fixar que o financiamento do IVV, IP., seria garantido, em larga medida, através da receita 
proveniente do produto das taxas cobradas sobre os vinhos e os produtos vínicos (cfr., a título de exem-
plo, o art. 31º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 de Abril), que aprovou os respectivos 
Estatutos.

Através do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho (Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, 
de 14 de Junho.), o legislador reformulou o sistema de taxas existente e procedeu à criação de uma 
única taxa incidente sobre os produtos vínicos, a cobrar pelo IVV, IP., que constituía a principal fonte de 
financiamento das acções de coordenação geral do sector (Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, 
de 14 de Junho.).

De acordo com o estatuído no art. 1º, n.º 1, daquele diploma, “Os vinhos e produtos vínicos pro-
duzidos no território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam 
sujeitos à aplicação de uma taxa, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV), relativamente à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”. Mas como este decreto -lei não chegasse 
a ser regulamentado, o legislador, através do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, veio introduzir 
melhorias no regime da referida taxa de forma a adequar a matéria aos objectivos da política vitivinícola 
nacional e comunitária (cfr. o respectivo preâmbulo).

Quanto ao âmbito da taxa de promoção do vinho, o art. 1º do diploma reproduziu o anterior preceito 
e, quanto aos sujeitos, resulta do art. 3º que a taxa de promoção é devida quer pelos agentes económi-
cos quer pelos produtores, no caso previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 2º do Decreto -Lei n.º 119/97. 
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Por sua vez, mantém -se, igualmente, no art. 11º, n.º 1, que a fixação do valor da taxa seria objecto de 
portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

No seguimento do mencionado decreto -lei, foram publicadas diversas portarias, sendo de salientar 
a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que serviu, no caso em apreço, à fixação do valor da 
taxa a pagar pela recorrente.

Com interesse para a decisão, importa ainda considerar que, segundo a Decisão da Comissão de 
2010, o produto da taxa de promoção, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funciona-
mento do IVV, I.P., destina -se, em primeiro lugar, ao financiamento dos serviços de coordenação geral 
do sector do vinho prestados por si e, em segundo lugar, às actividades de promoção do vinho e dos 
produtos vínicos.

No que respeita à actividade de promoção do vinho, verifica -se que uma parte da taxa é destinada 
a campanhas de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos, sem referência à sua origem, em 
Portugal e, outra parte, a campanhas de promoção do vinho e dos produtos vínicos portugueses no 
território dos outros Estados -Membros e de países terceiros. No período sobre que incidiu a decisão da 
Comissão de 2010, os custos das acções de formação organizadas pelo IVV, I.P., com excepção de uma 
formação de interesse geral «Sistemas de informação e Gestão Vitivinícola 2000», cujo custo total foi 
de 367,12 EUR, foram integralmente suportadas pelos programas do Fundo Social Europeu, pelo que 
nem os agentes económicos nem o IVV tiveram de contribuir para o seu financiamento.

É esta taxa que, segundo a recorrente, enferma de ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação prévia à Comissão e respectiva execução antes da decisão final daquela entidade, ao arrepio 
do disposto no n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE)  - pontos D e L das 
Conclusões.

5. Da relevância das decisões da Comissão emitidas sobre a taxa de promoção
Segundo o estatuído no art. 108º do TFUE (ex art. 88º TCE) é da competência exclusiva da 

Comissão Europeia o exame permanente dos regimes de auxílios de Estado, em cooperação com os 
Estados -Membros, “com vista a impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado, como se 
conclui do Acórdão Lorenz” (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição das Ajudas de 
Estado concedidas em Violação do Direito Comunitário, Coimbra, 1994, pp. 58 ss.). Para tanto, é es-
tabelecido um sistema de controlo prévio dos auxílios novos, previsto no n.º 3 do mesmo preceito e no 
art. 2º do Regulamento do processo (Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 
1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93º do Tratado CE.), segundo o qual a Comissão 
deve ser informada, em devido tempo, dos projectos de auxílio, antes da sua execução.

“A fase preliminar do processo de controlo dos auxílios novos inicia -se, assim, com a notificação 
do projecto de auxílio, devendo os Estados (…) utilizar, para o efeito, formulários recomendados pela 
Comissão. A obrigação de notificar previamente os projectos de auxílio é uma obrigação incondicional 
dos Estados relativos a auxílios novos, incluindo a modificação dos existentes …” (Cfr. ANTÓNIO 
CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2003, p. 271.).

Os auxílios não notificados ou postos em execução antes de uma decisão da Comissão são objecto 
de um específico processo de controlo que se inicia com a recepção e análise de informações que a 
Comissão tenha recolhido oficiosamente ou através de denúncia de terceiros.

No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que 
não constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de servi-
ços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), apenas 
relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 
Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das medidas 
relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º
A única acção de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 367,12 

EUR, não constitui um auxílio.
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Artigo 2º
Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 

executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º
1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem 

portuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financiamento, 
poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (Segundo o disposto no artigo 7, n.º 4, do 
Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, «A Comissão pode acompanhar 
a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível com o mercado 
comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante designada «de-
cisão condicional» (cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64)), isto é, desde 
que Portugal respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam 
o reembolso de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados-
-Membros, entre 1997 e 31 de Dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de Dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 (que 
procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 mediante 
recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das sétima e nona 
condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ - estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2º que se considera que os auxílios não 
preenchem todos os critérios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107º do TFUE, pelo que estão isentos da 
obrigação de notificação prevista no n.º 3 do artigo 108º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, 
os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três exercícios financeiros por empresa 
beneficiária), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado aos 
auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação (…)” 
(Carta de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O art. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente no-

tificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
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determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão 
final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (Ver também o disposto no artigo 3º, do Regulamento 
(CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999.).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito directo na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente à 
Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda a 
ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, 
Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, “O Papel dos Tribunais Nacionais na 
aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da última frase 
do n.º 3 do artigo 88º do TCE?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa 
Franco, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA DE 
ALMEIDA, A Restituição …, cit., p. 56.).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de Novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os actos praticados durante o período da proibição 
contida no art. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os actos inválidos»” (Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.).

E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acórdão de 1973 (Cfr. ANTÓNIO 
CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.), competência para exigir o reembolso dos auxílios atri-
buídos em violação do Direito Comunitário, com vista a restabelecer o status quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (Cfr. JOÃO 
NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no art. 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final 
da Comissão (Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Novembro de 1990, Processo C -354/90.). 
Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição de auxílios 
atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro de 
2008, proc. C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição de 
auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe -lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excepcionais.». (Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institution-
nels du droit des aides d’Etat», EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum 
Francisco Santaolalla Gadea. A Sutton, kluwer Law International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos auxílios 
suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, como 
vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de pro-
moção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro lado, 
coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da auto -liquidação em causa 
(relativa a Setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar 
início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no artigo 6º do 
regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação 
de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal invali-
dade em conformidade com o seu direito nacional (Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED 
apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui jurisprudência assente do TJ que, no âmbito 
da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas de Direito da EU, devem 
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as autoridades nacionais aplicar o respectivo direito nacional, o que engloba o regime do procedimento 
administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras 
aplicáveis ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas 
a procedimentos equivalentes ou análogos meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., 
CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A revogação de actos administrativos entre 
o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos ?, Revista do Mi-
nistério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, pp. 33 ss.), sendo que na nossa ordem jurídica 
este Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (Segundo o nosso sistema jurídico só 
o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma norma (com valor e força 
de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos arts. 281 e 282º 
da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos 
pressupostos pasmados no art. 73º do CPTA.), no caso concreto, por ilegalidade formal, as normas em 
que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria que a autoliquidação 
questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distin-
guir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas acções de promoção 
e publicidade dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respectivo 
financiamento, através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente 
da taxa cobrada aos operadores do sector vitivinícola e afecta, no essencial, ao financiamento da acti-
vidade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto-liquidação, no valor 
de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Setembro de 2007, com 
fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (Segundo 
o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os 
produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, 
que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativa-
mente à promoção genérica e à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e 
da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, n.º 1, dispõe -se que “São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo 
de aposição dos selos ….”.), e a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, 
significa que a obrigação de notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o 
procedimento legislativo que culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE 
ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de Março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do art. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de Novembro de 1991 (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, 
A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do Advogado -Geral Darmon, no 
Acórdão do TJ de 20 de Setembro de 1990, proc C -5/89.).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis 
e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.
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Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja selectiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio entre os EM” (Cfr. JOÃO 
NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina 
Coimbra, 2012, p. 520.).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (Cfr., entre 
outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. 
cit., p. 714.), onde se incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas 
públicas, seja na forma de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de 
receitas (isenções fiscais, dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afectação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a acções de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (art.11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto 
de não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, como 
vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. 
Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo objec-
tivo essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não 
implica, à partida, um auxílio concedido directa ou indirectamente através de recursos do Estado e, por 
outro lado, serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos auxílios 
de Estado (Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de Julho de 
2004, C -345/02 (Pearle Bv).).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, a 
Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das activi-
dades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do 
sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não constitui 
um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da República 
Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 
de Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam ou 
não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, 
“um grau suficiente de probabilidade” (Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.) 
de tal medida envolver auxílios estatais (Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 
de Setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA 
DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38.), em termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do 
procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.
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Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade 
da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o respectivo 
procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do art. 88º do TCE (ponto L das Conclu-
sões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da auto -liquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside na 
particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor de 
ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas pelas 
vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou 
de Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida.
Em face de tudo o que vai exposto, não havendo dúvidas quanto à não verificação da obrigação 

de comunicação prévia, fica consequentemente prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade.»
4.2. Acolhendo -se, pois, como supra se referiu, esta fundamentação constante do acórdão desta 

Secção do STA, de 23/4/2013, proc. n.º 29/13, a qual, com as adaptações pertinentes (nomeadamente 
quanto ao montante e período da taxa questionada) é transponível para os presentes autos, tem de 
concluir -se que o recurso não merece provimento.

Sendo que o procedimento de investigação preliminar iniciado pela Comissão foi extinto no 
tocante aos anos 2007/2011, na sequência de informações prestadas pelas autoridades portuguesas no 
sentido de que as acções financiadas pela taxa de promoção no período indicado respeitam os limites 
de minimis previstos no Regulamento (CE) 1998/2006 da Comissão, por isso não constituindo auxílios 
de Estado sujeitos a notificação prévia à Comissão (cfr. docs. de fls. 246/250).

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e manter a decisão recorrida, com a 

presente fundamentação.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 13 Novembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Pedro Delgado — Valente 
Torrão. 
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 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Omissão de pronúncia. Taxa. Promoção. Vinho. Direito comunitário. Auxílio de Estado. 
Princípio da Proporcionalidade. Princípio da Confiança. Princípio da Segurança 
Jurídica.

Sumário:

 I — Não padece a sentença recorrida de nulidade por omissão de pronúncia (artigos 
125.º, n.º 1 do CPPT, 668.º, n.º 1, alínea d) – actual 615.º n.º 1, alínea d) e 660.º, 
n.º 2 – actual 608.º, n.º 2 – do CPC), se o juiz “a quo” de forma implícita, mas 
inequívoca no sentido do respectivo deferimento, aceitou a ampliação do pedido 
inicialmente formulado pela impugnante.

 II — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do 
artigo 92º do Tratado (actual art. 107º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do art.108º, n.º 3, do TFUE.

 III — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector 
e representando mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 IV — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta ao 
financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites de 
minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 V — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em 
termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 VI — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VII — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1215/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 -Relatório  -
1 – A…, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Viseu, de 3 de Maio de 2013, que julgou totalmente improcedente, por não 
provada a impugnação por si deduzida contra os actos de liquidação de taxas de promoção, relativas ao 
meses de Junho, Julho e Agosto de 2010, cobradas pelo Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., apresentando 
para tal as seguintes conclusões:

A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do acto tributário relativo à taxa de promoção 



4499

alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho (doravante, “IVV”) com referência aos meses 
de Junho a Agosto de 2010.

Da nulidade da sentença resultante da omissão de pronúncia quanto à ampliação do pedido:
B. A A… (sujeito) requereu que, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 273.º do CPC, aplicável 

ex vi do disposto na alínea e) do artigo 2.º do CPPT, o pedido inicialmente formulado nos presentes 
autos de impugnação fosse ampliado (pedido), uma vez que, em suma (fundamentos), havia sido noti-
ficada, em data ulterior à apresentação da petição inicial, da liquidação efectuada pelo IVV relativa 
à mesma taxa de promoção respeitante ao mesmo período em causa nos autos, donde constava uma 
diferença de valores da taxa devida – cf. requerimento de 26.11.2010, cujo teor aqui se dá por inte-
gralmente reproduzido.

C. O Tribunal a quo não se pronunciou nos autos, nem, especial, na sentença ora posta em crise, 
sobre este pedido que consubstancia uma questão suscitada legitimamente pela parte (sujeito), com 
um objecto (pedido) definido e com especificação dos fundamentos ou razões (fundamentação) desse 
pedido, ou seja, uma questão devidamente individualizada,

D. O Tribunal não referiu, igualmente, razão, boa ou má, para justificar a sua abstenção de 
apreciação de tal questão, sendo certo que o respectivo conhecimento não ficou de forma alguma 
prejudicado pela solução dada a outra qualquer questão dos autos.

E. O Tribunal a quo acabou por simplesmente não se pronunciar sobre esta requerida ampliação 
do pedido inicial, o que consubstancia uma omissão de pronúncia, nos termos do disposto nos arti-
gos 668.º, n.º 1, alínea d), do CPC, aplicável “ex vi” artigo 2.º, alínea e), do CPPT, e artigo 125.º, n.º 1, 
do CPPT e, em consequência, fere de nulidade a sentença proferida, o que aqui expressamente se vem 
arguir, nos termos do disposto no artigo 668.º, n.º 4 do CPC, aplicável “ex vi” artigo 2.º, alínea e), do 
CPPT, com todas as consequências legais.

Do indeferimento da impugnação judicial:
F. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sentença 

ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante»  - cf. página 25 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1ª instância.

G. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE) e consequente proibição de execução de semelhante medida, prevista no 
mesmo artigo.

H. Essa ilegalidade encontra -se plenamente provada nos autos  - cf. alíneas D), E) e F) dos factos 
provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o procedimento contraditório C43/2004, 
junto aos autos pela A… com a sua petição inicial e dada por integralmente reproduzida pelo Tribunal 
a quo na alínea E) dos factos provados  -, pelo que o Tribunal a quo não podia ter decidido no sentido 
em que decidiu na sentença ora posta em crise.

I. É inegável que estamos perante um auxílio de Estado, porquanto as campanhas de promoção 
e de publicidade do vinha que beneficiam um determinado conjunto de empresas, são financiadas 
com receitas da taxa de promoção, sendo consequentemente possível identificar os três elementos que 
caracterizam um auxílio de Estado (i) a vantagem económica (a vantagem económica para os opera-
dores do sector vitivinícola decorre do facto de não terem de suportar o encargo com a organização da 
promoção dos seus produtos); (ii) para um determinado grupo de destinatários (a vantagem económica 
é atribuída a um determinado conjunto de empresas ou sector de actividade, in casu, o sector do vinho 
e dos produtos vinícolas); (iii) financiada através de recursos estatais (as receitas utilizadas provêm 
da cobrança da taxa de promoção que, como é claro, é um recurso estatal).

J. A própria Comissão reconhece, nas decisões que se encontram juntas aos autos, que estamos 
perante um auxílio de Estado (cf. parágrafos 57, 102 ou 131 da decisão junta com a petição inicial e 
parágrafos 84, 113 ou 131 da decisão de 20.07.2010, junta aos autos com a contestação do IVV).

K. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está demonstrado nos autos e 
vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, entre outros, da Decisão 
da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte de financiamento de 
auxílios de Estado.

L. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida – cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da decisão de 20.07.2010.

M. A implementação de uma medida parafiscal – in casu, a taxa de promoção – que consubstancia 
a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de 
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afectação obrigatória ou legal, de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE) – cf. jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 
Europeia e pág. 48 do Parecer jurídico junto aos autos.

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.O. A Comissão Europeia inscreveu 
as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento em causa nos presentes autos no conjunto 
de auxílios não notificados — conforme melhor decorre do parágrafo 3 da decisão junta com a petição 
inicial, que ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao 
dispositivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo 
dos auxílios não notificados».)

P. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE 
foi, inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão 
que se juntou com a petição inicial.

Q. A taxa de promoção, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum e manter -se -á inválida, relativamente ao 
período em questão nos autos, por mais regular e compatível com o mercado comum que se venha a 
considerar, a final, o auxílio investigado (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) 
e foi explicado na petição inicial que dá causa aos autos.

R. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º), porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» — cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

S. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido — como o foi (cf. pa-
rágrafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das 
campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os 
produtos nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do 
artigo 108º, n.º 3, do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem 
a anulação dos actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que 
o estabelecimento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão 
Europeia, é contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos 
relativamente ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Abril de 2009 (sic) e veio a 
ser, com manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

T. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, colect., p. I -3735, n.º 31).» - 
cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

U. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais na-
cionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, nº. 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»

— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
V. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 

dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
W. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 

artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem 
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sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des prodults alimentaires e Syndicat 
nationaf des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
X. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-

ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
Y. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto erro de julgamento na sentença proferida, 

rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.
Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa 
taxa — consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de 
afectação legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de 
serviços e actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do 
auxílio propriamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de 
um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se 
encontra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo 
de auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão 
sobre a respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo — e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?”

2 – Contra -alegou o recorrido Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., concluindo nos termos seguintes:
A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção das autoliqui-

dações da taxa de promoção devida ao IVV, aqui Recorrido, com referência aos períodos mensais de 
Junho a Agosto de 2013 (sic).

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.ºs 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações — cfr. conclusões G e H das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.E. Ao invés de atacar propriamente 
a decisão a quo nos seus fundamentos, a recorrente ataca a conduta do Tribunal baseando -se no por 
si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à sua posição.
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F. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação.

G. A posição aí defendida, já foi confirmada pelo STA nos recentes Acórdãos de 23 de Abril de 
2013, proferidos nos recursos n.º 29/13 -30 e n.º 48/13, de 30 de Abril de 2013, proferidos nos recursos 
n.º 292/13 -30 e n.º 1503/12, de 22 de Maio de 2013, proferidos nos recursos n.º 1311/12 -30, n.º 9/13, 
n.º 44/13, n.º 53/13 e n.º 200/13 e de 29 de Maio de 2013, proferidos nos recursos n.º 1398/12, n.º 30/13, 
n.º 84/13 e 198/13 -30.

H. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da 
sua decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado 
CE — hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa 
com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

I. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comuni-
tária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

J. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consig-
nação da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa 
larga componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

K. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

L. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
M. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pre-
tensões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

N. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos 
pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

O. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.ºs 1 e 4.

P. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

Q. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a 
Comissão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como 
auxílios estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, 
caso em que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

R. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

S. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum 
dos agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão 
comunicando que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o 
Estado considera a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer 
reembolso – cfr. doc. n.º 7 em anexo.
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T. Em Outubro de 2012— através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

U. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de 
qualquer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

V. Também no que respeita às acções de promoção financiadas pelas receitas da taxa de promoção 
no período compreendido entre 2007 e 2011 – as quais não se encontram abrangidas pela Decisão 
de 2010  -, a Comissão já encerrou as suas diligências de investigação preliminares, não tendo sequer 
chegado a instaurar qualquer procedimento de investigação formal, nesta matéria.

W. À semelhança do sucedido para o período compreendido entre 2002 e 2006, através de carta 
datada de 3 de Agosto de 2012, o Estado Português informou a Comissão de que os apoios concedidos 
entre 2007 e 2011 preenchem as condições previstas nos artigos 1.º e 2.º do Regulamento (CE) 1998/2006 
da Comissão, respeitando os limites “de minimis” aí estabelecidos, pelo que não constituem auxílios 
de Estado, na acepção do artigo 107,º, n.º 1 do TFUE – cfr. doc. n.º 9 em anexo.

X. Através de carta datada de 18 de Setembro de 2012, a Comissão confirmou que toma boa nota 
do preenchimento dos limites “de minimis” pelos apoios concedidos entre 2007 e 2011 reconhecendo 
assim que, de acordo com as informações transmitidas por Portugal, os apoios em causa preenchem as 
condições previstas no Regulamento (CE) 1998/2006 da Comissão, pelo que obedecem aos limites “de 
minimis” aí fixados, não constituindo, consequentemente, auxílios de Estado – cfr. doc. n.º 10 em anexo.

Y. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

IV. DO PEDIDO
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa das taxas de promoção em crise, com as devidas consequências legais.

Só nestes termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal emitiu o parecer 

de fls. 364 a 368 dos autos, no sentido da inexistência da arguida nulidade da sentença por omissão 
de pronúncia sobre o requerimento de ampliação do pedido inicial, sufragando o entendimento vertido 
no despacho de sustentação do agravo e, quanto ao mérito, no sentido de que o recurso não merece 
provimento.

4  - Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
5 – Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu objecto do presente recurso foram 

fixados os seguintes factos:
A) Nos dias 12 de julho, 25 de agosto e 29 de Setembro de 2011, a A… procedeu à autoliquidação 

das quantias de, respectivamente, € 41 131,81; € 15 381,59 e 12 072,87, a título de taxa de promoção 
referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2010. Posteriormente procedeu a ampliação do pedido 
para €761 899,40 alegando que a ampliação se ficou a dever ao entendimento do IVV relativamente 
à aplicação da taxa de promoção nas vendas de vinho com destino à produção de vinagre, cfr. docu-
mento n.º 1 e 3 apresentados pela Impugnante e requerimento apresentado em 26 -11 -2010, cfr. fls. 106 
e segs. do processo físico, aqui dados por reproduzidos o mesmo se dizendo dos demais elementos 
supra referidos;

B) O montante das referidas taxas foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa, factualidade resultante das alegações das Partes conjugada com os diplomas 
vindos de referir, factualidade que não constitui dissenso.

C)A presente Impugnação foi instaurada com base em petição apresentada em 18 de Outubro de 
2010, vide fls. 1 da petição inicial que constitui folha 2, carimbo aposto na parte superior esquerda.

D) No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE (cfr. 
em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre 
auxílios de Estado, encontrando -se o referido procedimento em curso, não tendo ainda sido adoptada 
decisão definitiva sobre o mérito da causa, verificando -se apenas a apreciação preliminar melhor 
especificada na alínea seguinte, cfr. doc. n.º 4 que instruiu a petição inicial..



4504

E) Do documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxilio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE
(2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa, …, sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo instituto 

da Vinha e da Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

“(…)…
II. DESCRIÇÃO
“(…)
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países terceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
“(…)
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portu-

gal, incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados no 
país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo produzidos 
noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados em Portugal.

“(…)
(108) A Comissão considera que os auxílios púbicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

…
IV CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-

dade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxilio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

F) A Comissão Europeia encerrou o procedimento a que vimos aludindo através de decisão 
proferida em 20 -07 -2010, que Portugal questionou através do competente recurso de anulação que 
dirigiu ao Tribunal Geral da União Europeia,

decisão:
…
 - limitada até 31 de Dezembro de 2006 “data da entrada em vigor das novas Orientações Comu-

nitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 2007 -2013, sem prejuízo da 
posição que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa data.”

Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c) do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.
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Artigo 3º

Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e produtos vínicos de origem portuguesa 
no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por Portugal em 
violação do artigo 108.º n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei 
n.º 137/95, de 14 de Junho são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2.º, auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno para do artigo 107.º, n.º 3, alínea c) do TFUE em relação ao período que medeia 
entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006 …

Cfr. documentos n.º 3 e 4 juntos pelo IVV.
6 – Questões a decidir
Importa previamente decidir se, como alegado (conclusões B. a E. das alegações de recurso), é 

nula a sentença recorrida por omissão de pronúncia quanto à ampliação do pedido.
Improcedendo a arguição de nulidade da sentença recorrida, haverá então que apreciar do mérito 

do recurso, averiguando e decidindo se a sentença recorrida cometeu erro de julgamento quando julgou 
improcedente a impugnação judicial.

7. Apreciando
7.1 Da alegada nulidade da sentença por omissão de pronúncia quanto à ampliação do pedido
Alega a recorrente que requereu que, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 273.º do CPC, 

aplicável ex vi do disposto na alínea e) do artigo 2.º do CPPT, o pedido inicialmente formulado nos 
presentes autos de impugnação fosse ampliado, uma vez que havia sido notificada, em data ulterior à 
apresentação da petição inicial, da liquidação efectuada pelo IVV relativa á mesma taxa de promoção 
respeitante ao mesmo período em causa nos autos, donde constava uma diferença de valores da taxa 
devida – cf. requerimento de 26.11.2010, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que o 
Tribunal a quo não se pronunciou nos autos, nem, em especial, na sentença ora posta em crise, sobre 
este pedido, não referindo igualmente, razão, boa ou má, para justificar a sua abstenção de apreciação 
de tal questão, sendo certo que o respectivo conhecimento não ficou de forma alguma prejudicado pela 
solução dada a outra qualquer questão dos autos, razão pela qual imputa à sentença recorrida uma 
omissão de pronúncia, nos termos do disposto nos artigos 668.º, n.º 1, alínea d), do CPC, aplicável “ex 
vi” artigo 2.º, alínea e), do CPPT, e artigo 125.º, n.º 1, do CPPT e, em consequência, fere de nulidade 
a sentença proferida (cfr. conclusões B. a E. das alegações de recurso).

No seu despacho de sustentação, a fls. 358 dos autos, o Meritíssimo juiz “a quo” sustenta a ine-
xistência de nulidade nos seguintes termos:

«(…)
Sobre a alegada nulidade da sentença decorrente da omissão de pronúncia quanto à ampliação 

do pedido:
Se é certo que não há um despacho explícito sobre a requerida ampliação o deferimento é inequí-

voco resultando do 1.º despacho, fls. 118 e ainda de todo o teor da decisão recorrida.
Assim, entendemos que a nulidade invocada não se verifica.»
O Excelentíssimo Procurador -geral adjunto junto deste Supremo Tribunal, a fls. 364 do seu pa-

recer junto aos autos sufraga o entendimento vertido no despacho de sustentação do agravo sobre a 
inexistência da arguida nulidade da sentença.

Vejamos.
Resulta dos autos que, por requerimento que deu entrada no Tribunal “a quo” em 30 de Novem-

bro de 2010 (a fls. 106 a 112 dos autos) a ora recorrente requereu, ao abrigo do disposto no n.º 2 do 
artigo 273.º do Código de Processo Civil, a ampliação do pedido inicialmente formulado por forma a 
abarcar os montantes que o IVV lhe liquidou oficiosamente a título de taxas de promoção (e não inclu-
ídos na autoliquidação por si efectuada) com referência aos meses a que respeitam as taxas sindicadas 
nos presentes autos, no total de (mais) €8.313,13 para além dos valores inicialmente indicados.

Em 21 de Dezembro de 2010, o juiz “a quo” proferiu o despacho de fls. 118 dos autos, do seguinte teor:
«Ampliação do pedido apresentada a fls. 106 e segs.:
Na notificação ao Presidente do IVV, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 110.º, n.º 1 

do Código de Procedimento e de Processo Tributário, deve para além da petição inicial dar -se -lhe 
conhecimento da ampliação inicialmente referida.»

E na alínea A) no probatório fixado na sentença recorrida fez constar:
«A) Nos dias 12 de julho, 25 de agosto e 29 de Setembro de 2011, a A… procedeu à autoliqui-

dação das quantias de, respectivamente, € 41 131,81; € 15 381,59 e 12 072,87, a título de taxa de 
promoção referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2010. Posteriormente procedeu a ampliação 
do pedido para €761 899,40 alegando que a ampliação se ficou a dever ao entendimento do IVV rela-
tivamente à aplicação da taxa de promoção nas vendas de vinho com destino à produção de vinagre, 
cfr. documento n.º 1 e 3 apresentados pela Impugnante e requerimento apresentado em 26 -11 -2010, 
cfr. fls. 106 e segs. do processo físico, aqui dados por reproduzidos o mesmo se dizendo dos demais 
elementos supra referidos».
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Resulta, pois, quer do Despacho de fls. 118, quer da inclusão no probatório da referência à ampliação 
do pedido – embora por valor incorrecto (pois que, por evidente lapso de escrita, em vez do valor de 
€76.899,40, correspondente ao do valor do pedido ampliado, aí se fez constar o valor de €761 899,40) –, 
que tal alteração objectiva da instância foi aceite pelo juiz “a quo”, pois que de outra forma não faria 
sentido nem dar conhecimento ao Presidente do IVV de tal ampliação, nem a ela fazer referência ex-
pressa no probatório fixado, acrescendo que foi o valor do pedido ampliado – de €76.899,40  - o que 
foi atribuído à causa (cfr. capa do Volume I e do Volume II do processo de impugnação).

Assim, ao contrário do alegado, não padece a sentença recorrida de omissão de pronúncia (ar-
tigos 125.º, n.º 1 do CPPT, 668.º, n.º 1, alínea d) – actual 615.º n.º 1, alínea d) e 660.º, n.º 2 – actual 
608.º, n.º 2 – do CPC), porquanto houve pronúncia – implícita, mas inequívoca no sentido do respectivo 
deferimento  -, sobre a ampliação do pedido.

Improcede, pois, a arguida nulidade da sentença.
7.2 Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida
Questão idêntica à que é objecto dos presentes autos  - salvo no que respeita ao período e montante 

da taxa de promoção em causa: ali respeitante a Setembro de 2007, aqui aos períodos de Junho, Julho 
e Agosto de 2010; ali, no montante de € 10.401,95; aqui, no valor global de €78.899,40  - foi apreciada 
e decidida em Acórdão deste Supremo Tribunal do passado dia 23 de Abril, proferida no recurso 
n.º 29/13, em termos que merecem a nossa adesão, e que tem sido reiterada em dezenas de Acórdãos e 
decisões sumárias proferidas por este Supremo Tribunal desde então, constituindo, pois, jurisprudência 
consolidada, uniforme e constante do STA sobre a questão de mérito decidenda.

Assim, mais não há aqui que reiterar o que ali se julgou, no sentido da improcedência do recurso 
e da confirmação do julgado recorrido  - de improcedência da impugnação judicial deduzida – ficando 
prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE requerido pela recorrente, 
pelos fundamentos constante dos Acórdãos proferidos naquele processo n.º 29/13.

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

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

Lisboa, 13 de Novembro de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pedro Delgado — Ca-
simiro Gonçalves. 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Taxa. Promoção. Vinho. Direito comunitário. Auxílio de Estado.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do 
artigo 92º do Tratado (actual art. 107º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do art. 108º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando 
mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido pelo Estado ou 
proveniente de recursos estatais (característica típica associada à qualificação 
dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo 
procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.
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 IV — Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1304/12 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A…, Lda., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Viseu, julgou improcedente a impugnação que deduzira contra o indeferi-
mento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de taxa de promoção, referente ao mês de Março 
de 2011, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho.

1.2. Termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial das autoliquidações da taxa de promoção 
alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho (doravante, “IVV”) com referência aos meses 
de Março a Maio de 2011.

B. A A… não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando os 
mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante» – cf. página 31 da sentença proferida nos autos –, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto é 
que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de noti-
ficação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A…, a título principal, nos fundamentos do seu 
pedido que foram apreciados pelo Tribunal a quo, à aludida taxa de promoção nos presentes autos: a 
violação do disposto no artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) e consequente 
proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A… perante os órgãos jurisdicionais nacionais – cf., 
neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, 
Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art.º 93.º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual 
art.º 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta dispo-
sição.» – cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD  - BRABANT, processo 
C -174/02 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -3994

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar, na questão que foi apreciada pelo Tribunal a quo, 
a incompatibilidade com o mercado interno comunitário da medida em questão; ou invocar, a título 
principal, a eventual violação de qualquer outra disposição comunitária que determine a contrariedade 
substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A… teria legitimidade para o efeito, uma 
vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros que falseiem ou ameacem falsear 
a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do artigo 107.º do TFUE, não é suscep-
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tível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de compatibilidade ou incompatibilidade 
com o mercado interno está sempre dependente da intervenção da Comissão Europeia, órgão que, 
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 1 do artigo 108.º do TFUE), detém 
a competência - exclusiva  - para proceder ao exame permanente da compatibilidade dos auxílios dos 
Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu – ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... – o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«53. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário [...]

60. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A… não alega, na questão 
que foi apreciada pelo Tribunal, a contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promo-
ção com o Direito Comunitário; não procura sustentar, a título principal, por que a medida de auxílio 
em questão e o seu incindível modo de financiamento seriam incompatíveis com o mercado interno 
(como por exemplo sucederia caso se verificasse, por exemplo, a existência de uma discriminação dos 
produtos nacionais destinados ao mercado nacional e os destinados à exportação, mencionada na página 
31 da sentença posta em crise).

L. A A… sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não notificação 
prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao arrepio do 
disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) – cf. petição inicial que 
dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos – cf. 
alíneas D) e E) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o procedimento 
contraditório C43/2004, junto aos autos pela A… com a sua petição inicial e dada por integralmente 
reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea E) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão – cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004 – conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, que 
ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em 
causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios 
não notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto e a título principal, na questão 
que foi apreciada pelo Tribunal, da compatibilidade da taxa de promoção com o mercado interno 
comunitário – juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do Tratado, à Comissão Europeia e 
que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações contraditório C43/2004 que 
vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, Estado Português não lhe podia ter dado execução, 
atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual 
n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf. página 32 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e – pior – 
olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
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do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos à 
instituição ou alteração de quaisquer auxílios. [....] O Estado -membro em causa não pode pôr em exe-
cução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra 
violada no caso concreto e que serve de fundamento, a título principal, à presente impugnação judi-
cial. Não é a imposição de uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com 
o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «[…]a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a 
aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente improce-
dente» – cf. página 29 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 68.º da contestação do IVV.

W. O reembolso – ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela A…, 
com as demais consequências legais – requerida nos presentes autos não decorre da adopção, por parte 
da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por considerar 
que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria a final, com 
o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito dessa decisão); 
decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e proibição \de execução 
constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
decisão que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV.

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV  - A) respectivo).

BB. Tais medidas – em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos – eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos 
por terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], por-
quanto «qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em 
causa, dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.»  - cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE 
 ÖLLEITUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante – isso sim – para o objecto principal dos presentes autos, saber se a medida em 
questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compatível ou quais 
os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas quanto à sua 
compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia – conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
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notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade ou 
não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF.O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida – a 
taxa de promoção – é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à pu-
blicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado comum 
é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório C43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa influen-
cia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição do pro-
duto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia ((2) Cf., entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALS-
TER, OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK NOORD-
-BRABANT.), este concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado – a taxa de promoção – é 
parte integrante da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o 
montante dos auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes 
auxílios com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida – cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios pro-
priamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido – como o foi (cf. pará-
grafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das cam-
panhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos 
nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108º, 
n.º 3, do TFUE») – impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos 
actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabeleci-
mento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é 
contrário ao Direito Comunitário – o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente 
aos actos de liquidação da taxa de promoção do período de Março a Maio de 2011 e veio a ser, com 
manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da obri-
gação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, do Tratado 
[88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, colect., p. 1 -3735, n.º 31).»  - cf. 
parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
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commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»

 - cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 

dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito di-

recto do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos 
particulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da 
Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por 
terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

 - cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-

teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as con-
sequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

 - cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 

proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.
 - Termina pedindo a procedência do recurso e a revogação da sentença recorrida.
E mais pedindo, ainda, o seguinte:
 - Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal – in casu, a chamada taxa de promoção – que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUF)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa – 
consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual – financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória – e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados –, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre 
a respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo – e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida me-
dida parafiscal –, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

1.3. Contra -alegou o recorrido formulando, a final, as conclusões seguintes:
A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência aos períodos mensais de Março a Maio de 2011.
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B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso – cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.os 2 e 3 e 685.º -A, n.os 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações – cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior – cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» – cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE – hoje, 
artigo 108.º, n.º 2 do TFUE –, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação co-
munitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º 
do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
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N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 
dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril 
de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com as autori-
dades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, entretanto 
extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 – cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda não publicada 
no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como docs. n.os 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em que 
a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012 – através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 –, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

– Termina pedindo a confirmação da sentença recorrida e a improcedência da pretensão da Recor-
rente em ver anulado o indeferimento do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise.

1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«I – Questões prévias:
1 -Se as alegações cumprem o ónus a que se refere o art. 685.º -A do C.P.C..
Trata -se de questão que se mostra suscitada pelo Instituto do Vinho e da Vinha com base em 

entendimento jurisprudencial que não se defende.
Salvo o devido respeito, quer parecer que as alegações cumprem o ónus a que se refere o art. 685.º -A 

do C.P.C., tendo indicado as razões de discordância em face do decidido.
2 - Já quanto à questão prejudicial a sujeitar à apreciação pelo T.J. da U.E., são de acolher as dúvidas 

suscitadas pela recorrente quanto à aplicação que é de efectuar do disposto no art. n.º 4 do art. 108.º do 
T.F. da U.E., enquanto a Comissão não proferir decisão.

É de notar tratar -se de matéria da competência exclusiva da União Europeia, segundo resulta do 
art. 3.º n.º 1 alínea b) do T.F. da U.E., obtendo tal justificação segundo um critério material como é 
aquele que é de a propósito do asse respeito previsto no art. 267.º do alínea b) do T.F. da U.E., nome-
adamente no seu § 2.º.

Com efeito, o caso acabou a ser decidido com base em informação prestada em que se estima a 
conformidade com o previsto no Regulamento n.º 1998/06, da Comissão de 15/12/06, quanto a auxílios 
“de minimis”.
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Tal o que resulta das alegações de resposta apresentadas pelo I.V.V. e dos 3 documentos relativos 
a essa decisão, os quais, embora tardiamente juntos, se justificam ser de admitir.

Contudo, para o caso de assim se não entender, emite -se desde já demais pronúncia.
II. Matéria controvertida:
 - se, quanto à taxa de promoção aplicada pelo I.V.V., a falta de notificação à Comissão Europeia 

viola o previsto no n.º 3 do art. 88.º do T.C.E. (actual n.º 3 do art. 108.º do T.F. da E.U.), a implicar 
proibição de execução da medida prevista no mesmo artigo.

Na sentença recorrida afastou -se a necessidade de notificação à Comissão com o fundamento em, 
face à “Decisão de 20.07.2010” da Comissão, não ser de considerar existir um auxílio estatal, embora 
segundo aquela decisão suscitassem ainda dúvidas as medidas de auxílio à promoção e à publicidade 
e dos produtos vínicos, assim como o financiamento desses auxílios, e ainda dos auxílios à formação.

No conceito constante do art. 107.º n.º 1 do TF da U.E. não importa a forma que assumam tais 
auxílios, pelo que salvo o devido respeito, não era de entender conforme decidido foi.

Contudo, mesmo assim, nem sempre os Estados Membros se encontram impossibilitados de tal 
lugar à respectiva execução, conforme resulta do já referido n.º 4 do dito art. 108.º.

Defende -se no recurso interposto tal não ser de entender com base em vários argumentos, nome-
adamente, em:

 - ser à Comissão que compete proceder ao exame permanente da compatibilidade dos auxílios 
dos Estados -Membros com o mercado interno;

 - a dita “Decisão de 20.07.2010” ser apenas relativa à compatibilidade dos auxílios influenciados 
pela tributação efectuada pela dita taxa e ao período decorrido até 31.12.06, quando a aplicada nos 
autos é relativa ao período de Março a Maio de 2011, não sendo a decisão proferida impedimento a que 
daquele modo seja considerado, por não a decisão proferida não poder ter também por consequência 
regularizar aquela “a posteriori”; e

 - por ser de aguardar quanto ao demais a decisão a proferir no procedimento C43/2004.
Conforme resulta do alegado pelo I.V.V., a Comissão acabou por admitir a compatibilidade do 

auxílio em causa que, segundo a sentença refere a sentença recorrida ainda permanecia como duvidoso, 
segundo o que era entendimento tido ao tempo da dita “Decisão de 20.07.2010” da Comissão.

No entanto, esta, mediante compromisso que foi posteriormente assumido pelo Estado Português 
quanto ao limite assumido por aquelas ajudas serem de considerar “de minimis” e resultar a confor-
midade com o Regulamento n.º 1998/06, da Comissão de 15/12/06, entenderam não ser necessário 
continuar com a recuperação do que quanto a esses auxílios resultava, apenas considerando ainda 
ser de sujeitar a notificação prévia o que resultava de novo aprovado pelo Dec. -Lei n.º 94/2010, de 
20/4 – cfr. fls. 327.

Assim, a execução da medida de apoio estatal ainda em causa veio a obter enquadramento no 
disposto no art. 108.º n.º 4 do T.F. da U.E., em vez de no anterior n.º3.

III. Conclusão.
Salvo melhor entendimento que seja de adoptar em face da referida questão prejudicial que parece 

ainda ser de sujeitar a apreciação pelo T.J. da U.E., parece que o recurso é de improceder.»
1.5. Notificadas as partes do teor do Parecer do MP, apenas a recorrente veio pronunciar -se nos 

termos de fls. 341 -346.
1.6. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A)  - No dia 27 de Abril de 2011, a A… procedeu à autoliquidação da quantia de € 20.979,90, a 

título de taxa de promoção referente ao mês de Março de 2011 – cf documento n.º 1.
B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 

n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C)  - Em Julho de 2011, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
D)  - No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º n.º 2 do Tratado CE (cfr. 
em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxí-
lios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo ainda sido adoptada 
decisão definitiva sobre o mérito da causa.

E)  - No documento da Comissão Europeia – publicado no JOUE – C 92/12, de 16.4.2005. sob a 
epígrafe:

“Auxílio Estatal – Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) – Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º Tratado CE
(2005/C 92/06)”
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Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa,.., sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países terceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
com unitários aplicáveis nesta matéria.

…
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”.
3. Face ao teor das Conclusões das alegações da recorrente, das Conclusões das contra -alegações 

do recorrido, bem como do teor do Parecer do MP, as questões a decidir são as seguintes:
 - Saber se a sentença incorreu em erro de julgamento, ao decidir que a taxa de promoção do vi-

nho, em causa nos autos (relativa ao mês de Março de 2011) não padece de ilegalidade decorrente da 
não notificação prévia à Comissão Europeia, por força do disposto no art. 88º do TCE (actual n.º 3 do 
art. 108º do TFUE).

 - Aferir da necessidade do reenvio prejudicial o TJUE para conhecimento das questões suscitadas 
na parte final das alegações da recorrente.

3.1. Previamente, porém, importa apreciar duas outras questões:
– Eventual nulidade da sentença, por omissão de pronúncia, quanto às liquidações da taxa relativas 

aos meses de Abril e Maio de 2001.
– Se as Conclusões das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do (então) art. 685º -A do 

CPC, e se, por isso, não é possível conhecer -se do recurso.
3.2. Vejamos a primeira questão.
A A…, Lda., deduziu a presente impugnação judicial contra o indeferimento do pedido de revisão 

oficiosa da autoliquidação de taxas de promoção, referentes aos meses de Março (20.979,90 Euros, a 
que acresceram juros de 104,90 Euros), Abril (62.936,62 Euros) e Maio (11.787,62 Euros) de 2011, 
cobradas pelo Instituto da Vinha e do Vinho.

Todavia, a sentença, certamente por erro, apenas referencia a taxa de Março de 2011 (20.979,90 
Euros) e só apreciou e conheceu da liquidação referente a essa taxa, ignorando, pois, as liquidações 
relativas às taxas de Abril e Maio de 2011, que também tinham sido objecto de impugnação.
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E apesar de na Conclusão A da alegação de recurso a recorrente continuar a referir -se à impug-
nação judicial das autoliquidações da taxa de promoção, com referência aos meses de Março a Maio 
de 2011, acaba por não retirar qualquer consequência do facto de a sentença recorrida ter ignorado e 
omitido pronúncia sobre tais liquidações, sendo que, para este efeito, cada uma das ditas liquidações 
se configura claramente como «questão» que devia ter sido objecto de decisão.

Contudo, dado que a eventual nulidade da sentença, por omissão de pronúncia sobre questões 
que devesse apreciar, é nulidade que não é de conhecimento oficioso e necessita, portanto, para ser 
apreciada, de ser invocada pela parte interessada, está este STA consequentemente impedido de sobre 
ela também se pronunciar.

3.3. Vejamos então a segunda questão prévia acima enunciada: a de saber se as Con-
clusões das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do (então) art. 685º -A do CPC, 
e se, por isso, não é possível conhecer -se do recurso.

Nas Conclusões E a G das Contra -alegações, o recorrido sustenta que que as alegações da recorrente 
não cumprem o disposto no (então) art. 685º -A do CPC, pelo que não devem ser admitidas, já que ao 
invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a recorrente ataca a conduta do Tri-
bunal baseando -se no por si já alegado na PI e no facto de o Tribunal não ter aderido à sua posição.

Ora, não obstante eventual entendimento de que as conclusões das alegações não correspondem a 
Conclusões sintéticas (e de que, porventura, deveriam ter merecido, oportunamente, convite  - que não 
foi formulado  - para que fossem sintetizadas  - cfr. o n.º 3 do dito art. 685º -A do CPC), delas resulta de 
forma clara o fundamento pelo qual a recorrente pede a revogação do julgado recorrido (cfr. as Con-
clusões L, M, T e UU) e qual o vício que se lhe imputa: erro de julgamento da sentença por olvidar que 
a taxa de promoção em causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à 
Comissão Europeia, por força do disposto no art. 88º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE).

Assim, neste contexto, entende -se nem haver violação do disposto naquele invocado normativo, 
nem motivo para que as Conclusões, e consequentemente o recurso, não sejam conhecidos.

Improcede, pois, esta suscitada questão prévia.
4. Impõe -se, então, apreciar o alegado erro de julgamento imputado à sentença recorrida, bem 

como o pedido de reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia (erro de julgamento 
que, como acima ficou dito, se reportará apenas à liquidação da taxa relativa ao mês de Março de 2011, 
já que, apesar de a impugnante ter impugnado as liquidações relativas aos meses de Março, Abril e Maio 
de 2011, a liquidação da taxa relativa ao mês de Março foi a única cuja legalidade foi apreciada).

4.1. Mas aquelas questões são, até nos pressupostos de facto, em tudo idênticas às que foram aprecia-
das e decididas neste Supremo Tribunal Administrativo pelo acórdão de 23/4/2013, proferido no processo 
n.º 29/13, em que o ora relator interveio como adjunto, e no qual, com fundamentação que mereceu e 
continua a merecer a nossa adesão, se concluiu no sentido da manutenção da autoliquidação ali em causa 
e de que ficava prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade (acórdão a que se têm seguido muitos 
outros, nomeadamente, os prolatados em 30/4/2003, proc. n.º 292/13; em 22/5/2013, procs. nºs. 9/13, 
44/13, 48/13, 53/13, 200/13 e 1311/12; em 29/5/2013, procs. nºs. 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/12).

Ora, a doutrina ali expendida é inteiramente transponível para o presente caso (sendo, aliás, as 
alegações e contra -alegações exactamente iguais, variando apenas os montantes e os períodos da taxa - no 
caso em apreço (excluída que está a apreciação das taxas dos meses de Abril e Maio de 2011) apenas está 
em causa a taxa de promoção referente ao mês de Março de 2011, no montante de  € 20.979,90 - pelo 
que, tendo também em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito (nº 3 do art. 8º do 
CCivil), haverá, portanto, que reiterar o que ali se julgou, no sentido da improcedência do recurso e 
da confirmação do julgado recorrido (de improcedência da impugnação judicial deduzida – ficando 
prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE requerido pela recorrente), 
em adesão, como se disse, aos fundamentos constantes daquele aresto e que aqui, com a devida vénia, 
de seguida se transcrevem:

«4. Caracterização da taxa de promoção do vinho
Segundo o n.º 1 do artigo 17º da Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o Instituto do Vinho 
e da Vinha (IVV, IP.,) tinha por missão, “coordenar e controlar a organização institucional do sector 
vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política comunitária e pre-
parar as regras para a sua aplicação, bem como participa na coordenação e supervisão da promoção 
dos produtos vitivinícolas”.

Como se pode ler na Decisão da Comissão, de 20/7/2010 C (2010) 4891 final, nas suas funções 
de coordenação geral do sector vitivinícola, o IVV realiza dois tipos de actividades:

 - actividades que visam, principalmente os vinhos e produtos vínicos produzidos em Portugal, 
designadamente, as relativas à auditoria dos sistemas de controlo e certificação dos vinhos;

 - actividades destinadas, indistintamente, aos vinhos e produtos originários de Portugal e aos 
originários dos outros Estados -Membros e/ou países terceiros e comercializados em Portugal;
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 - o IVV, I.P., presta igualmente determinados serviços a terceiros, nomeadamente: (I) organização 
e promoção das actividades de formação para os agentes económicos, organizações profissionais e 
interprofissionais do sector vitícola e funcionários do IVV; (II) disponibilização aos agentes económicos 
do sector da capacidade de armazenagem das infra-estruturas do IVV; e (III) prestação de serviços do 
Laboratório do IVV e formação do seu próprio pessoal e de outros operadores do sector vitivinícola 
(financiada em grande parte por programas de apoio comunitário) (Podemos dizer que estas são as 
suas atribuições essenciais desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de Setembro, e 
posteriores reestruturações pelos Decretos -Leis nºs. 102/93, de 2 de Abril; n.º 99/97, de 26 de Abril; 
n.º 47/2007, de 27 de Fevereiro e, finalmente, o n.º 66/2012, de 16 de Março, sendo para o efeito dotado 
de autonomia administrativa.).

Da referida Decisão resulta de igual modo que o apoio à promoção genérica do vinho e dos 
produtos vínicos foi atribuído desde 1997, por concurso, à Viniportugal, associação de natureza in-
terprofissional representativa do sector, que foi, desta forma, a beneficiária da totalidade do produto 
da taxa parafiscal destinada a esse fim.

A prestação dos mais diversos serviços ao sector vitivinícola e respectivos operadores levou 
o legislador a fixar que o financiamento do IVV, IP., seria garantido, em larga medida, através da 
receita proveniente do produto das taxas cobradas sobre os vinhos e os produtos vínicos (cfr., a título 
de exemplo, o art. 31º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 de Abril), que aprovou os res-
pectivos Estatutos.

Através do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho (Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, 
de 14 de Junho.), o legislador reformulou o sistema de taxas existente e procedeu à criação de uma 
única taxa incidente sobre os produtos vínicos, a cobrar pelo IVV, IP., que constituía a principal 
fonte de financiamento das acções de coordenação geral do sector (Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei 
n.º 137/95, de 14 de Junho.).

De acordo com o estatuído no art. 1º, n.º 1, daquele diploma, “Os vinhos e produtos vínicos pro-
duzidos no território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam 
sujeitos à aplicação de uma taxa, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV), relativamente à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”. Mas como este decreto -lei não chegasse 
a ser regulamentado, o legislador, através do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, veio introduzir 
melhorias no regime da referida taxa de forma a adequar a matéria aos objectivos da política vitivi-
nícola nacional e comunitária (cfr. o respectivo preâmbulo).

Quanto ao âmbito da taxa de promoção do vinho, o art. 1º do diploma reproduziu o anterior 
preceito e, quanto aos sujeitos, resulta do art. 3º que a taxa de promoção é devida quer pelos agentes 
económicos quer pelos produtores, no caso previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 2º do Decreto -Lei 
n.º 119/97. Por sua vez, mantém -se, igualmente, no art. 11º, n.º 1, que a fixação do valor da taxa seria 
objecto de portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

No seguimento do mencionado decreto -lei, foram publicadas diversas portarias, sendo de salientar 
a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que serviu, no caso em apreço, à fixação do valor da 
taxa a pagar pela recorrente.

Com interesse para a decisão, importa ainda considerar que, segundo a Decisão da Comissão 
de 2010, o produto da taxa de promoção, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcio-
namento do IVV, I.P., destina -se, em primeiro lugar, ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do sector do vinho prestados por si e, em segundo lugar, às actividades de promoção do vinho 
e dos produtos vínicos.

No que respeita à actividade de promoção do vinho, verifica -se que uma parte da taxa é destinada 
a campanhas de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos, sem referência à sua origem, em 
Portugal e, outra parte, a campanhas de promoção do vinho e dos produtos vínicos portugueses no 
território dos outros Estados -Membros e de países terceiros. No período sobre que incidiu a decisão 
da Comissão de 2010, os custos das acções de formação organizadas pelo IVV, I.P., com excepção de 
uma formação de interesse geral «Sistemas de informação e Gestão Vitivinícola 2000», cujo custo total 
foi de 367,12 EUR, foram integralmente suportadas pelos programas do Fundo Social Europeu, pelo 
que nem os agentes económicos nem o IVV tiveram de contribuir para o seu financiamento.

É esta taxa que, segundo a recorrente, enferma de ilegalidade manifesta, decorrente da falta 
de notificação prévia à Comissão e respectiva execução antes da decisão final daquela entidade, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE) – pontos D 
e L das Conclusões.

5. Da relevância das decisões da Comissão emitidas sobre a taxa de promoção
Segundo o estatuído no art. 108º do TFUE (ex art. 88º TCE) é da competência exclusiva da 

Comissão Europeia o exame permanente dos regimes de auxílios de Estado, em cooperação com os 
Estados -Membros, “com vista a impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado, como 
se conclui do Acórdão Lorenz” (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição das Ajudas de 
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Estado concedidas em Violação do Direito Comunitário, Coimbra, 1994, pp. 58 ss.). Para tanto, é es-
tabelecido um sistema de controlo prévio dos auxílios novos, previsto no n.º 3 do mesmo preceito e no 
art. 2º do Regulamento do processo (Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 
1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93º do Tratado CE.), segundo o qual a Comissão 
deve ser informada, em devido tempo, dos projectos de auxílio, antes da sua execução.

“A fase preliminar do processo de controlo dos auxílios novos inicia -se, assim, com a notificação 
do projecto de auxílio, devendo os Estados (…) utilizar, para o efeito, formulários recomendados pela 
Comissão. A obrigação de notificar previamente os projectos de auxílio é uma obrigação incondicional 
dos Estados relativos a auxílios novos, incluindo a modificação dos existentes …” (Cfr. ANTÓNIO 
CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2003, p. 271.).

Os auxílios não notificados ou postos em execução antes de uma decisão da Comissão são objecto 
de um específico processo de controlo que se inicia com a recepção e análise de informações que a 
Comissão tenha recolhido oficiosamente ou através de denúncia de terceiros.

No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que não 
constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (I) o financiamento das prestações de serviços 
ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(II) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º

A única acção de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 
367,12 EUR, não constitui um auxílio.

Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (Segundo o disposto no artigo 7, 
n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, «A Comissão pode 
acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível 
com o mercado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante 
designada «decisão condicional» (cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64)), 
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isto é, desde que Portugal respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as 
quais implicavam o reembolso de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes 
dos outros Estados -Membros, entre 1997 e 31 de Dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de Dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 
(que procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 
mediante recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das 
sétima e nona condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2º que se considera que os auxílios não 
preenchem todos os critérios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107º do TFUE, pelo que estão isentos da 
obrigação de notificação prevista no n.º 3 do artigo 108º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, 
os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três exercícios financeiros por empresa 
beneficiária), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado aos 
auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação (…)” 
(Carta de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O art. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente no-

tificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não 
pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma 
decisão final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (Ver também o disposto no artigo 3º, do 
Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999.).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito directo na 
esfera jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previa-
mente à Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a 
toda a ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, 
Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, “O Papel dos Tribunais Nacionais 
na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da última 
frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de 
Sousa Franco, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA 
DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., p. 56.).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de Novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os actos praticados durante o período da proibição 
contida no art. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os actos inválidos»” (Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.).
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E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acórdão de 1973 (Cfr. ANTÓNIO 
CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.), competência para exigir o reembolso dos auxílios atri-
buídos em violação do Direito Comunitário, com vista a restabelecer o status quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (Cfr. JOÃO 
NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no art. 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final 
da Comissão (Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Novembro de 1990, Processo C -354/90.). 
Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição de auxílios 
atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro 
de 2008, proc. C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição 
de auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe -lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excepcionais.». (Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutio-
nnels du droit des aides d’Etat», EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum 
Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos au-
xílios suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, 
como vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de 
promoção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro 
lado, coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da auto -liquidação em 
causa (relativa a Setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 
2004 dar início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no 
artigo 6º do regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação 
da obrigação de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de 
tal invalidade em conformidade com o seu direito nacional (Cfr. Conclusões do Advogado Geral 
L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui jurisprudência assente do 
TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas de 
Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respectivo direito nacional, o que engloba o 
regime do procedimento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo 
aplicável, sendo que as regras aplicáveis ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser 
as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou análogos meramente internos. Para 
maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A revogação de 
actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a 
dois tempos?, Revista do Ministério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, pp. 33 ss.), sendo 
que na nossa ordem jurídica este Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (Segundo 
o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de 
uma norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias 
previstas nos arts. 281 e 282º da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade 
dos regulamentos obedece aos pressupostos plasmados no art. 73º do CPTA.), no caso concreto, por 
ilegalidade formal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que 
implicaria que a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distin-
guir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas acções de promoção 
e publicidade dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respectivo 
financiamento, através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente 
da taxa cobrada aos operadores do sector vitivinícola e afecta, no essencial, ao financiamento da 
actividade do IVV.IP.
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O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto-liquidação, no 
valor de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Setembro de 2007, 
com fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (Segundo 
o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os 
produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de pro-
moção, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) 
relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, n.º 1, dispõe -se que “São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de 
aposição dos selos ….”.), e a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, 
significa que a obrigação de notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o 
procedimento legislativo que culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE 
ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de Março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do art. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de Novembro de 1991 (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, 
A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do Advogado -Geral Darmon, no 
Acórdão do TJ de 20 de Setembro de 1990, proc C -5/89.).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis 
e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes 
de recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para 
que possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada 
por meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja selectiva, distorça ou 
ameace distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio entre os EM” (Cfr. 
JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina 
Coimbra, 2012, p. 520.).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (Cfr., entre 
outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. 
cit., p. 714.), onde se incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas 
públicas, seja na forma de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de 
receitas (isenções fiscais, dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afectação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a acções 
de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (art.11º, n.º 2).
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Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto 
de não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, 
como vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência 
do TJ. Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo 
objectivo essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma 
não implica, à partida, um auxílio concedido directa ou indirectamente através de recursos do Estado 
e, por outro lado, serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos 
auxílios de Estado (Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de 
Julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, 
a Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das 
actividades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação 
geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, 
não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da Repú-
blica Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, 
de 15 de Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam ou 
não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, 
“um grau suficiente de probabilidade” (Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.) de 
tal medida envolver auxílios estatais (Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 
de Setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA 
DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38.), em termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do 
procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ile-
galidade da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o 
respectivo procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do art. 88º do TCE (ponto L 
das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da auto -liquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside 
na particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor 
de ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas 
pelas vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.
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Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou 
de Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifesta-
mente desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida.
Em face de tudo o que vai exposto, não havendo dúvidas quanto à não verificação da obrigação 

de comunicação prévia, fica consequentemente prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade.»
4.3. Acolhendo -se, pois, como supra se referiu, esta fundamentação constante do acórdão desta 

Secção do STA, de 23/4/2013, proc. n.º 29/13, a qual, com as adaptações pertinentes (nomeadamente 
quanto ao montante e período da taxa questionada) é inteiramente transponível para os presentes autos, 
tem de concluir -se que o recurso não merece provimento.

E embora a taxa aqui em questão se reporte ao mês de Março de 2011, tendo em conta as cir-
cunstâncias supra referidas, e, em especial, o facto de a Comissão ter conhecimento perfeito de toda 
a situação em torno da taxa de promoção do vinho desde 2004 e ter acabado por concluir não haver 
qualquer violação do Direito comunitário em relação a todas as componentes da mesma, podemos com 
segurança concluir que não haveria qualquer possibilidade de a sua intervenção poder influenciar o 
conteúdo material do acto de liquidação em causa, mesmo considerando ser, como se disse, referente 
a Março de 2011.

Com efeito, como também se salienta no ac. deste STA, de 26/6/2013, proc. n.º 055/13, «a anulação 
da totalidade da taxa de promoção, como pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que 
é o único vício por si alegado, nas circunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio 
da proporcionalidade.

Como ficou dito no já citado Acórdão 29/13, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a 
própria doutrina a sancionar com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia 
das ajudas de Estado residem na particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o 
de impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados-
-Membros sejam perturbadas pelas vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou 
ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subsiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada.

Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a receita da taxa afecta ao financiamento das 
actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do seu orçamento e que a componente da taxa 
que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Acresce, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás men-
cionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou 
de Países Terceiros.
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Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifesta-
mente desproporcionados.»

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, sendo de confirmar o julgado recorrido – de impro-
cedência da impugnação judicial deduzida – ficando prejudicados, por inutilidade, o pedido de reenvio 
prejudicial para o TJUE requerido pela recorrente e pelo MP.

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

Lisboa, 13 de Novembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Pedro Delgado — Isabel 
Marques da Silva. 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Graduação de Créditos.

Sumário:

 I — Face ao que dispõem os arts. 122º do CIMI, 735º e 744º, n.º 1, do Código Civil, 
o crédito de IMI relativo ao imóvel penhorado goza de privilégio imobiliário 
especial quanto aos créditos de imposto inscritos para cobrança no ano em que 
se verificou a penhora e nos dois anos anteriores.

 II — O art. 8º do Dec. Lei n.º 73/99, de 16/3, estende o mesmo privilégio aos juros de 
mora que incidam sobre esse crédito de imposto.

 III — No concurso com crédito garantido por hipoteca, os créditos de IMI e respectivos 
juros moratórios têm, necessariamente, de ser graduados em primeiro lugar, como 
impõe o art. 751º do Código Civil.

Processo n.º 1348/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença de veri-
ficação e graduação de créditos proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, na parte em 
que não graduou em primeiro lugar os créditos exequendos, resultantes de Imposto Municipal sobre 
Imóveis devido em relação ao imóvel penhorado e vendido na execução fiscal.

Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. Vem o presente recurso interposto contra a sentença proferida em primeira instância, no âmbito 

dos presentes autos, na parte em que não graduou em primeiro lugar os créditos exequendos de IMI 
relativo ao prédio penhorado nos autos de execução fiscal em 13.10.2009, dos anos de 2006, 2007 e 
2008, inscritos para cobrança nos anos de 2007, 2008 e 2009, respectivamente, bem como os corres-
pectivos juros de mora, que gozam de privilégio imobiliário especial.

2. Como resulta dos autos, nomeadamente da certificação de dívidas emitida pelo Serviço de Fi-
nanças de Matosinhos 1, os créditos exequendos em cobrança coerciva no processo de execução fiscal 
principal com o n.º 1821200201048279, respeitam a CA e IMI do prédio penhorado (CA dos anos de 
2001 e 2002, inscritos para cobrança em 2002 e 2005, respectivamente, e IMI dos anos de 2003 a 2009, 
inscritos para cobrança em 2004 a 2010, respectivamente).

3. Preceitua o n.º 2 do art. 240º do CPPT que “O crédito exequendo não carece de ser reclamado”, 
significando tal que os mesmos deverão ser atendidos no processo de verificação e reclamação de cré-
ditos, gozando as suas dívidas das garantias e privilégios que lhes assiste nos termos da lei, devendo 
como tal serem verificados e graduados em conjunto com os créditos reclamados.

4. De acordo com o art. 122º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) “O imposto 
municipal sobre imóveis goza das garantias especiais previstas no Código Civil para a contribuição 
predial”, estabelecendo o art. 744º, n.º 1 do Código Civil que “Os créditos por contribuição predial 
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devida ao Estado ou às autarquias locais, inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora, 
ou acto equivalente, e nos dois anos anteriores têm privilégio sobre os bens cujos rendimentos estão 
sujeitos àquela contribuição.”.

5. Como bem refere a douta sentença de que se recorre, gozam do privilégio imobiliário espe-
cial, nos termos do art. 24º, n.º 1, do CCA e art. 122º do CIMI, os créditos provenientes de IMI desde 
que inscritos para cobrança no ano corrente da penhora e nos dois anos anteriores. De acordo com o 
disposto no art. 751º do CC, os privilégios especiais são oponíveis a terceiros, ainda que a garantia 
seja anterior. A penhora de 1/2 da fracção autónoma “…” foi efectuada em 13/10/2009, pelo que dos 
créditos exequendos relativos a Contribuição Autárquica e IMI do prédio penhorado no processo de 
execução fiscal (o art. 4596 -…), apenas gozam daquele privilégio imobiliário especial os créditos de 
IMI referentes ao ano de 2008, inscritos para cobrança em 2009, ano em que foi efectuada a penhora do 
imóvel, e aos anos de 2007 e 2006 (inscritos para cobrança nos dois anos anteriores), encontrando -se 
os demais créditos exequendos fora daquele âmbito temporal.

6. De igual modo, gozam os juros de mora dos mesmos privilégios que as dívidas reclamadas, 
nos termos do art. 8º do DL n.º 73/99, de 16 de Março.

7. Todavia, na douta sentença, apesar da fundamentação conferir privilégio imobiliário especial 
aos créditos exequendos de IMI de 2006 a 2008, na decisão graduou os mesmos em segundo lugar, 
conjuntamente com os restantes créditos exequendos, graduando em primeiro lugar o crédito reclamado 
garantido pela hipoteca constituído a favor da A…

8. A douta sentença aqui em recurso padece de erro de julgamento da matéria de direito, porquanto 
fez errónea subsunção dos factos às normas legais aplicáveis in casu, no que concerne ao crédito exe-
quendo de IMI de 2006, 2007 e 2008, inscritos para cobrança nos anos de 2007, 2008 e 2009, respec-
tivamente, bem como os correspectivos juros de mora, que gozam de privilégio imobiliário especial, 
violando assim o disposto nos artigos 240º do CPPT, 122º do CIMI e 735º, 744º, n.º 1, 748º, 751º, todos 
do CC e art. 8º do DL n.º 73/099, de 16/03.

Termos em que,
Deve ser concedido provimento ao presente recurso jurisdicional e, em consequência, ser revogada 

a douta sentença e substituída por acórdão que gradue em primeiro lugar, sobre os demais créditos, os 
créditos exequendos de IMI dos anos de 2006, 2007 e 2008, postos à cobrança em 2007, 2008 e 2009, 
respetivamente, e respetivos juros de mora, garantidos por privilégio imobiliário especial.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Digno Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de ser concedido 

provimento ao recurso, argumentando o seguinte:
«3. A questão suscitada no presente recurso consiste em saber se os créditos exequendos rela-

tivos a IMI dos anos de 2006, 2007 e 2008, inscritos para cobrança nos anos de 2007, 2008 e 2009, 
preferem, na ordem de graduação, a fazer -se pagar pelo produto da venda do imóvel penhorado nos 
autos, ao crédito hipotecário reclamado pela “A…”.

Nos termos do artigo 122º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, «O imposto municipal 
sobre imóveis goza das garantias especiais previstas no Código Civil para a contribuição predial». Por 
seu lado, o artigo 744º do Código Civil, intitulado “contribuição predial e impostos de transmissão”, 
preceitua,

 
no seu n.º 1 que «Os créditos por contribuição predial devida ao Estado ou às autarquias 

locais, inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora, ou acto equivalente
 
e nos dois 

anos anteriores, têm privilégio sobre os bens cujos rendimentos estão sujeitos àquela contribuição».
Por seu lado dispõe o artigo 686º, nº1, do Código Civil, que «a hipoteca confere ao credor o 

direito de ser pago pelo valor de certa coisas imóveis, ou equiparadas, pertencentes ao devedor ou a 
terceiro com preferência sobre os demais credores que não gozem de privilégio especial ou de prio-
ridade de registo».

Gozando os créditos de IMI de privilégio especial, os mesmos preferem
, 
na ordem de graduação, 

sobre os créditos garantidos por hipoteca.
Todavia só gozam desse privilégio os créditos de IMI incidente sobre a fracção penhoradas como 

decorre do último segmento do n.º 1 do art. 744º do CC. Atento que da matéria de facto assente na 
sentença recorrida consta que os créditos exequendos dizem respeito a dois prédios, um dos quais à 
fracção penhorada

,
 importa realçar que apenas são graduados em primeiro lugar os créditos de IMI dos 

anos de 2006, 2007 e 2008, inscrito para cobrança nos anos de 2007, 2008 e 2009 que digam respeito 
à fracção penhorada (uma vez que nas certidões juntas aos autos não resulta discriminado o valor do 
imposto relativo a cada fracção, tendo sido indicado apenas o valor total referente a vários prédios).

Assim sendo, deve o recurso ser julgado procedente e revogada a sentença do Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal do Porto, e em sua substituição graduar os créditos reclamados e exequendos., saindo 
as custas precípuas, pela seguinte ordem:

a) Em 1º lugar, os créditos exequendos de IMI e respectivos juros, respeitante à fracção autó-
noma designada pela letra “…” dos anos de 2006, 2007 e 2008, e inscritos para cobrança nos anos 
de 2007, 2008 e 2009;
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b) Em 2º lugar, o crédito reclamado pela “A…” e juros de três anos até ao limite máximo garantido;
c) Em 3º lugar, os demais créditos exequendos.».
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Da sentença recorrida resultam como provados os seguintes factos:
1. Contra B…, NIF …, corre no Serviço de Finanças de Matosinhos 1, o Processo de Execução 

Fiscal n.º 1821 2002 01048279 e Aps., para cobrança de dívidas de Contribuição Autárquica dos anos 
de 2001 e 2002 e de IMI dos anos de 2003 a 2010 referentes a dois prédios urbanos, um dos quais, a 
fracção autónoma letra “…”, designada por apartamento n.º 705, inscrita na matriz sob o artigo 4596º -…, 
do prédio urbano constituído em regime de propriedade horizontal sito na Rua … n.º …, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo 4596º e descrito na Conservatória do Registo Predial de Matosinhos 
sob o n.º 1030. (cfr. fls. 1 ss. e 58 -84 dos autos).

2. Em 13/10/2009 foi efectuada a penhora de ½ daquela fracção autónoma letra “…”, para ga-
rantia das quantias exequendas no Processo de Execução Fiscal 1821 2002 01048279, no montante de 
4.086,09 €, penhora registada na Conservatória do Registo Predial pela Ap. 4513 de 2009/10/ 13 (cfr. 
fls. 8 -9 e 30 dos autos).

3. O ½ da identificada fracção autónoma “…” foi vendido em 18/05/2010, tendo sido adjudicado 
à C…, LDA., pelo valor de 9.755,00 € (cfr. fls. 47 dos autos).

4. Sobre a identificada fracção autónoma letra “…” havia sido constituída hipoteca a favor 
do D…, SA, através da Inscrição C -1, pela Ap. 62 de 1998/10/09, no montante máximo garantido de 
18.200.000$00 para garantia do empréstimo (mútuo com hipoteca) outorgado por escritura pública de 
09/07/1998 (fls. 29 -30 e fls. 119 dos autos), cujo respectivo crédito foi cedido à E…, SA e que posterior-
mente à A… mostrando -se ambas as transmissões de crédito, com hipoteca voluntária (inscrição C -1) 
registadas na conservatória do Registo Predial em data anterior à penhora na execução fiscal (cfr. 
fls. 29 -30 e fls. 90 -116 dos autos).

2. O inconformismo da Recorrente, integrante do objecto do presente recurso jurisdicional, reconduz-
-se à única questão de saber se a decisão recorrida enferma de erro por não ter graduado em primeiro 
lugar os créditos exequendos de IMI dos anos de 2006, 2007 e 2008, e respectivos juros de mora.

A sentença recorrida, depois de discorrer sobre a natureza e virtualidades das garantias que dimanam 
da hipoteca e do privilégio imobiliário especial, atendendo ao que dispõem os arts. 686º, n.º 1, 693º, 
nºs. 1 e 2, 687º, 822º, n.º 1, 751º, do Código Civil, art. 24º, n.º 1, do Código da Contribuição Autárquica 
e art. 122º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, graduou os créditos da seguinte forma:

1º  - O crédito reclamado pela A…, de 120.628,86 €, incluindo os juros relativos aos três últimos 
anos, até ao limite máximo garantido (18.200.000$00) pela hipoteca constituída a seu favor, através 
da Inscrição C -1, pela Ap. 62 de 1998/10/09;

2º  - Os créditos exequendos, relativos a dívidas de Contribuição Autárquica dos anos de 2001 e 
2002 e de IMI dos anos de 2003 a 2010, garantidos por penhora de 1/2 da fracção autónoma letra “…”, 
efectuada em 13/10/2009, registada na Conservatória do Registo Predial pela Ap. 4513 de 2009/10/13, 
até ao montante máximo garantido de 4.086,09 €.

É desta graduação que a Recorrente discorda, advogando, em suma, que os créditos exequendos 
referente ao IMI de 2006, 2007 e 2008, relativo ao imóvel penhorado, gozam de privilégio imobiliário 
especial, visto que esse imposto foi inscrito para cobrança nos anos de 2007, 2008 e 2009, respectiva-
mente, e que a penhora ocorreu em 13.10.2009, devendo, por isso, ser graduados em primeiro lugar, tal 
como os respectivos juros de mora, motivo por que sustenta que, ao graduar esses créditos em segundo 
lugar, a sentença recorrida violou o disposto nos arts. 240º do CPPT, 122º do CIMI e 735º, 744º, n.º 1, 
748º, 751º, todos do CC e art. 8º do DL n.º 73/099, de 16/03.

Vejamos.
O art. 122º, n.º 1, do CIMI determina que «O imposto municipal sobre imóveis goza das garantias 

especiais previstas no Código Civil para a contribuição predial.».
Por sua vez, o art. 744º, n.º 1, do Código Civil, inserido na secção que se refere aos privilégios 

imobiliários, estabelece que «Os créditos por contribuição predial devida ao Estado ou às autarquias 
locais, inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora, ou acto equivalente, e nos dois 
anos anteriores, têm privilégio sobre os bens cujos rendimentos estão sujeitos àquela contribuição», e 
o art. 735º, n.º 3, do mesmo diploma legal, refere que «Os privilégios imobiliários estabelecidos neste 
Código são sempre especiais.».

Significa isto, em suma, que o crédito de IMI, conexionado com o bem penhorado, beneficia 
de privilégio imobiliário especial, e que esse privilégio abarca os créditos de imposto inscritos para 
cobrança no ano em que se verificou a penhora, e nos dois anos anteriores.

Além disso, o art. 8º do Decreto -Lei n.º 73/99, de 16/3, estende o mesmo privilégio aos juros de 
mora que incidam sobre esse crédito de imposto.

Ora, no caso vertente, é incontroverso que os créditos exequendos referentes ao IMI dos anos de 
2006, 2007 e 2008, foram inscritos para cobrança nos anos de 2007, 2008 e 2009, respectivamente, e 
que a penhora ocorreu em 13.10.2009.
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Todavia, esse IMI reporta -se a dois imóveis e a mencionada penhora recaiu apenas sobre um 
desses imóveis: ½ da fracção autónoma designada pela letra “…”. Daí que os pressupostos do privilé-
gio imobiliário especial se verifiquem apenas quanto ao crédito exequendo que respeita a esta fracção 
autónoma “…”.

Deste modo, face ao que dispõem os arts. 122º do CIMI, 735º, 744º, n.º 1, e 751º do Código Civil, 
e art. 8º, do Dec. Lei n.º 73/99, de 16/3, é fora de dúvida que o crédito de IMI relativo à fracção autó-
noma com a letra “…”, referente aos anos de 2006, 2007 e 2008, e respectivos juros de mora, gozam 
de privilégio imobiliário especial, e, por conseguinte, concorrendo com crédito garantido por hipoteca, 
terão esses créditos de IMI e respectivos juros moratórios de ser graduados em primeiro lugar.

Procedem, assim, as conclusões das alegações do recurso.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida 
no segmento impugnado e proceder à graduação de créditos pela seguinte forma:

1º Os créditos exequendos de IMI referente aos anos de 2006, 2007 e 2008, respeitantes à frac-
ção autónoma designada pela letra “…”, inscrita na matriz predial urbana da freguesia de … sob o 
artigo 4596º -…, e respectivos juros;

2º O crédito reclamado pela A…, de 120.628,86 €, incluindo os juros relativos aos três últimos 
anos, até ao limite máximo garantido (18.200.000$00) pela hipoteca constituída a seu favor, através 
da Inscrição C -1, pela Ap. 62 de 1998/10/09;

3º Os demais créditos exequendos, garantidos pela penhora.
Sem custas.

Lisboa, 13 de Novembro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Pedro 
Delgado. 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Questão nova. Prestação de garantia por sociedade comercial. 
Hipoteca.

Sumário:

 I — Os recursos são específicos meios de impugnação de decisões judiciais, que visam 
modificar as decisões recorridas, e não criar decisões sobre matéria nova.

  Por isso, e em princípio, não se pode neles tratar de questões que não tenham 
sido apreciadas pela decisão impugnada, salvo questões novas de conhecimento 
oficioso e não decididas com trânsito em julgado.

 II — O artigo 6.º, n.º 3, do Código das Sociedades Comerciais exclui, em princípio, a 
possibilidade de as sociedades comerciais prestarem garantias reais ou pessoais 
a dívidas de outras entidades, por serem contrárias ao seu fim. No entanto, o pró-
prio dispositivo ressalva a existência de justificado interesse próprio da sociedade 
garante ou existência de uma relação de domínio ou de grupo entre a fiadora e a 
afiançada.

 III — O juízo sobre a idoneidade da garantia há -de resultar da avaliação que for efectu-
ada em concreto sobre a susceptibilidade desta assegurar o pagamento da quantia 
exequenda e do acrescido, aferindo a Administração Tributária designadamente, 
da suficiência e solidez da garantia oferecida e da capacidade e idoneidade do 
garante e já não do juízo que for efectuado relativamente à forma jurídica através 
da qual a sociedade garante assumiu a sua obrigação perante o devedor/execu-
tado.

 IV — O n.º 2 do art. 199º do CPPT, ao fazer depender a hipoteca da concordância da 
Administração tributária, significa maior liberdade de apreciação do pedido, que 
implica deveres acrescidos de fundamentação, devendo a recusa alicerçar -se em 
razões objectivas, que hão -de assentar fundamentalmente na insuficiência dos bens 
objecto da garantia, bem como o respeito pelo princípio da proporcionalidade.
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Processo n.º 1460/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A Fazenda Publica, vem recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário 
de Lisboa de 31 de Julho de 2013, que julgou procedente a reclamação deduzida por A…, melhor iden-
tificado nos autos, contra despacho que indeferiu pedido de prestação de garantia proferido no âmbito 
de processo fiscal n.º 1546200801105132, em que a executada principal é a sociedade B…, Ldª.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«oferecida (sic) pela sociedade comercial “B…, Lda.”, nos termos e para o efeito do disposto 

169.º e 199.º do CPPT, nos autos executivos n.º 1546200801105132 e seus apensos.
4.2. Entendeu o Tribunal a quo que o despacho reclamado não se encontra devidamente funda-

mentado relativamente à decisão nele tomada pela Administração Tributária.
4.3. Entendeu o Tribunal “a quo”, que a Administração Tributária não curou de averiguar se, 

em concreto, a sociedade prestadora da garantia em questão teria um justificado interesse próprio” 
na prestação de tal garantia, a fim de se aferir se esta cabia — ou não — no âmbito do seu fim social, 
determinando -se, assim, a capacidade jurídica — ou a sua falta — da sociedade garante, nos termos 
do disposto nos nºs 1 e 3 do artigo 6.º do CSC.

Acontece, no entanto, que
4.4. Postula o n.º 1 do artigo 6.º do CSC que “a capacidade da sociedade compreende os direitos 

e as obrigações necessários ou convenientes à prossecução do seu fim, exceptuados aqueles que lhe 
sejam vedados por lei ou sejam inseparáveis da personalidade singular”, estabelecendo este n.º 1 o 
regime regra relativamente à capacidade jurídica das sociedades comerciais.

4.5. Por sua vez, no n.º 3 deste mesmo preceito legal “considera -se contrária ao fim das sociedades 
a prestação de garantias reais ou pessoais a dívidas de outras entidades... concretizando, assim e pela 
negativa, o âmbito do fim societário, delimitando a capacidade jurídica das mesmas.

4.6. No entanto, este mesmo n.º 3 estabelece excepções à regra geral relativamente à determinação 
do fim societário: A prestação de garantias, pessoais ou reais, pela sociedade a terceiros não cabe no 
âmbito do seu fim societário, “… salvo se existir justificado interesse próprio da sociedade garante ou 
se se tratar de sociedade em relação de domínio ou de grupo”, casos em que a prestação de garantias 
pela sociedade a terceiros integra, ainda que de forma mediata, o fim societário desta.

4.7. Assim sendo, a constituição de garantias reais a favor de terceiros, sendo actos tendencial-
mente a título gratuito, contraria, em principio, a finalidade lucrativa da sociedade e exorbita a sua 
capacidade de gozo, sendo que a sanção não pode deixar de ser a nulidade do acto.

4.8. Contudo, o legislador admite excepções, concretamente, no caso de haver por parte da so-
ciedade garante “justificado interesse próprio” na prestação da garantia.

4.9. O “justificado interesse próprio” tem que ser apreciado objectivamente ponderada a situação 
concreta, nomeadamente as vantagens reais ou potenciais que a sociedade garante poderia obter com 
as garantias prestadas, tratando -se de matéria sujeita a prova sindicável pelos tribunais.

4.10. Julgou o Tribunal “a quo” na decisão ora em crise a Administração Tributária, no despacho 
reclamado, não diligenciou no sentido de aquilatar acerca dos factos que consubstanciariam — ou 
não — o “justificado interesse próprio” da sociedade garante, a fim de se aferir se estaríamos — ou 
não — perante a excepção prevista na segunda parte do n.º 3 do artigo 6.º do Código das Sociedades 
Comerciais, concluindo, por isso, pela insuficiência da fundamentação de tal despacho.

4.11. Acontece que a Administração Tributária, in caso, actuou de acordo com o que lhe era 
exigido, pois a alegação e a prova dos factos que consubstanciam as circunstâncias excepcionais 
constantes da segunda parte do n.º 3 do artigo 6.º do Código das Sociedades Comerciais — concre-
tamente, o justificado interesse próprio da sociedade garante — impendem sobre esta e não sobre a 
Administração Tributária.

4.12. Sendo a prestação da garantia em questão, no processo de execução fiscal, um direito que 
assiste ao executado, nos termos do disposto nos artigos 52.º, n.º 2, da LGT, 169.º e 199.º do CPPT, 
podendo ainda esta ser prestada por terceiro, impende sobre o titular desse mesmo o ónus de o invocar 
e de o provar, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 74.º da LGT.

4.13. Não era a Administração Tributária quem tinha o ónus de invocar — muito menos de pro-
var — no que diz respeito ao direito do ora recorrido à prestação da garantia idónea, a verificação das 
circunstâncias constantes da segunda parte do n.º 3 do artigo 6.º do Código das Sociedades Comerciais, 
ou seja, o “justificado interesse próprio” da sociedade garante.

4.14. Quando muito, este ónus impenderia, eventualmente, sobre a sociedade garante. Mas nunca 
sobre a Administração Tributária, que é um terceiro estranho à relação garantistica.



4529

4.15. Nem poderia a Administração Tributária exigir a prova dos factos que evidenciam as cir-
cunstâncias constantes na segunda parte do n.º 3 do artigo 6.º do Código das Sociedades Comerciais, 
sob pena de imiscuir ilegitimamente na esfera privada da sociedade prestadora da garantia.

4.16. Facto alegado — e provados nos autos — com que a Administração Tributária se deparou 
foi o oferecimento de uma hipoteca sobre um imóvel propriedade de uma sociedade comercial estranha 
à relação tributária em questão.

4.17. Perante este facto a Administração Tributária apenas fez a subsunção do facto em questão 
ao direito, retirando — e bem, salvo melhor entendimento — as consequências jurídicas constantes no 
despacho entretanto reclamado, ou seja, a Administração Tributária aplicou a regra geral, constante da 
primeira parte do n.º 3 do artigo 6.º do Código das Sociedades Comerciais, no que à questão diz respeito.

4.18. Assim sendo, pelo exposto, e salvo sempre melhor entendimento, o despacho em questão 
encontra -se, para o efeito, suficientemente fundamentado, nele se perfilhando a solução correcta e devida.

4.19. O Ilustre Tribunal “a quo”, ao decidir conforme os termos constantes na sentença ora em 
crise fez, com o devido respeito e salvo melhor entendimento, uma errada interpretação e aplicação 
do disposto nos artigos 169.º e 199.º do CPPT, bem como do disposto nos nºs 1 e 3 do artigo 6.º do 
Código das Sociedades Comerciais.»

2 – Não foram apresentadas contra alegações.
3 – O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu o douto parecer, com a seguinte fundamentação:
«Recurso interposto pela Fazenda Pública, no processo em que é reclamante A…:
1. Sendo que a 1.ª conclusão de recurso resulta ininteligível, tal não impede que sejam consideradas 

as seguintes questões como controvertidas em face das demais:
 - se impendia sobre o dito reclamante que ofereceu hipoteca para garantia da dívida na execução 

fiscal n.º 1546200801105132 e seus apensos, prestada pela sociedade comercial estranha à relação 
tributária em causa, o ónus da prova da existência por parte desta do “justificado interesse próprio” 
previsto na segunda parte do n.º 3 do art. 6.º do Código das Sociedades Comerciais (C.S.C.), o que se 
defende com base no disposto no n.º 1 do art. 74.º da L.G.T..

 - se, com base no previsto na dita disposição do C.S.C., interpretada em conjugação com o seu 
n.º 1, é de entender que não existe falta de fundamentação no despacho em reclamação que indeferiu a 
prestação dessa garantia, nos artigos 169.º e 199.º do C.P.P,T., segundo a regra geral.

2. Emitindo parecer:
2.1. Segundo se fundamentou no despacho em reclamação, esta regra seria a da nulidade com base 

na falta de capacidade da sociedade para a prática do acto, e por aplicação do disposto no art. 294.º do 
C. Civil, regra essa que, segundo o recurso interposto se admite ter excepções, nomeadamente, em face 
do “justificado interesse próprio” da própria sociedade garante, por aplicação do previsto na segunda 
parte do n.º3 do art. 6.º do C.S.C..

Contudo, afigura -se muito discutível que este último possa ser de considerar como um ónus a 
preencher pelo executado/reclamante.

Com efeito, foi consagrada uma solução inspirada pelo direito comunitário, segundo a consequência 
da falta de capacidade quanto aos actos praticados pelas sociedades, não é aplicável a terceiros, segundo 
o previsto ainda no n.º 4 do art. 6.º do C.S.C., que, aliás, teve origem em directiva comunitária (cfr. 
Raul Ventura, adaptação do direito português à 1.ª directiva do Conselho da CEE sobre direitos das 
sociedades em ed. do B.M.J. Documentação e Direito comparado n.º 2, pontos 16 a 20 e Brito Correia 
em Direito Comercial, 2º. Vol., ed. A.A.F.D.L. 1989, p. 250 e 251).

Segundo a jurisprudência, no acaso de prestação de prestação de garantia de dívida de terceiro 
por parte de uma sociedade não existe uma incapacidade absoluta da mesma praticar um tal acto (Ac. 
de 17 -9 -09 no proc.267/09.9 YFLSB.S1, com sumário que consta em www.dgsi.pt).

Segundo a doutrina, para uns autores, seria de verificar tal em consonância com o objecto social, 
resultando o mesmo preenchido acordo com o que se encontre previsto no pacto social. Para outros, 
corresponderá o mesmo à existência de um interesse próprio ou económico da própria sociedade ou 
dos sócios (sobre os vários representantes de tais teses quase até à actualidade, cfr., por exemplo, a 
dissertação de mestrado elaborada em 2010/11 por João Marcelo Ferreira Cristóvão sob o tema Ga-
rantias Prestadas por Sociedades Comerciais a Obrigações de Sociedades Coligadas, e que se encontra 
acessível na internet).

Contudo, ainda aqui é possível admitir graduações, sendo menores as limitações existentes quanto 
às sociedades por quotas, anónimas — e a dita hipoteca foi prestada por uma sociedade deste tipo, a 
C…, S.A.  -, e comandita por acções.

Assim, no que a estas sociedades se refere as limitações constantes do pacto social ou resultantes 
de deliberações dos sócios seriam de considerar, mas apenas no caso da sociedade em causa “provar 
que o terceiro tinha conhecimento de que o acto praticado não respeitava essa cláusula e se, entretanto 
ela não tiver assumido o acto, por deliberação expressa ou tácita dos sócios (CSC art. 260.º n.º 2). Nas 
sociedades anónimas e nas comanditas por acções vigora regime semelhante a este (CSC art. 409.º 
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(43 - o n.2 1 apenas acrescenta a expressão “mesmo que tais limitações estejam publicadas 2  -, 431.º e 
478.º) – (Brito Correia, em Direito Comercial, 2.º Vol., ed. AAFDL 1989, p.252 e 253).

Creio que não ser de impor o dito ónus da prova ao reclamante, tendo o dito acto de hipoteca sido 
registado, e resultando, assim, eficaz perante terceiros.

2.2. Em face do anteriormente referido não há fundamento para revogar a sentença proferida que 
por sua vez revogou o despacho proferido com base no vício de falta de fundamentação.

2.3. Esse despacho, praticado pelo órgão de execução fiscal que foi o chefe do serviço de finanças 
substituto de Mafra é ainda nulo, por não constar a menção de delegação de competências do chefe 
de serviço regional respectivo, o qual era o competente para o mesmo, sendo o montante a quantia 
exequenda de 83.646,93 €, superior a 200 U.C., conforme resulta do previsto nos artigos 39.º n.º 11, 
197.º n.º 2 e 199.º n.º 9 do C.P.P.T..

Aliás, semelhantemente resulta quanto ao anterior despacho pelo qual tinha sido “aceite” a 30 -1 -13 
o respectivo pedido de constituição de garantia.

3. Concluindo:
O recurso parece ser de improceder, não sendo de reconhecer à sentença recorrida a ilegalidade 

que se assaca com base na falta de prova a produzir ainda quanto ao justificado “interesse próprio de 
sociedade”,

Assim, é de manter o decidido quanto à falta de fundamentação do despacho proferido pelo D.E.F., 
o chefe do serviço de finanças substituto de Mafra.

Acresce que, em face da falta de menção de poderes bastantes para a prática do acto cuja com-
petência se encontra prevista ser do chefe de serviços regional, o despacho proferido é ainda nulo, de 
acordo com o previsto nos artigos 39.º n.º 11, 197.º n.º 2 e 199.º n.º 9 do C.P.P.T.»

4 – Por despacho do relator a fls. 513 dos autos, foram notificadas as partes para se pronunciarem, 
querendo, sobre a questão da nulidade do acto reclamado suscitada no parecer do Exmº Procurador -Geral 
Adjunto, tendo a entidade recorrente argumentado em síntese que: “…a falta de menção de poderes 
bastantes para a prática de acto cuja competência se encontra prevista ser do chefe de serviços regio-
nal, nos termos do actual nº12 do artº 39º do CPPT, apenas consubstancia vicio relativo à perfeição 
da notificação acarretando a sua nulidade.”

Mais alegou, no que concerne ao montante da divida exequenda, que a mesma “…foi calculada nos 
termos do artº 199º CPPT, isto é tendo em conta o valor da divida exequenda, juros de mora contados 
até ao termo do prazo de pagamento voluntário ou à data do pedido, quando posterior, com o limite 
de cinco anos, e custas na totalidade, acrescida de 25% da soma daqueles valores”.

5 - Com dispensa de vistos, dada a natureza do processo, vêm os autos à conferência.
6 - Em sede factual apurou -se em primeira instância a seguinte matéria de facto:
1. Pende no Serviço de Finanças de Mafra uma execução fiscal, com o nº1546200801105132, 

instaurada em 5 de Setembro de 2008, visando a cobrança de dívida proveniente de Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Colectivas do ano de 2006, da sociedade B…, Ldª, no montante de €29.865,27, 
bem como dos respectivos juros de mora e demais acrescido.

2. Àquele processo foi apensado um outro, com o nº1546200901019198, instaurado a 9 de Abril 
de 2009, visando a cobrança de dívida proveniente de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Co-
lectivas do ano de 2007, daquela sociedade, no montante de €26.368,16, bem como dos respectivos 
juros de mora e demais acrescido.

3. Àquele primeiro processo foi apensado um outro, com o nº1546201001007181, instaurado a 5 
de Fevereiro de 2010, visando a cobrança de dívida proveniente de Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Colectivas do ano de 2008, daquela sociedade, no montante de €27.413,50, bem como dos 
respectivos juros de mora e demais acrescido.

4. Depois de tentadas sem êxito, e bem assim após serem efectivadas outras penhoras de direitos 
com êxito, perante a verificação da inexistência de bens àquela pertencentes, capazes de pelo seu pro-
duto satisfazerem o remanescente da dívida exequenda, foi nos autos encetado procedimento enxerto 
de reversão, no termo do qual, além de outro, o Reclamante, A…, viria a ser considerado responsável 
subsidiário da sociedade, por despacho do Órgão de Execução Fiscal de 29 de Agosto de 2012.

5. Notificado dessa decisão com a citação para os termos dos autos, em 12 de Setembro de 2012, 
o Reclamante viria a opor -se -lhe, por petição de 15 de Outubro de 2012.

6. Em consequência disso notificado para prestar garantia [€71.207,89] de boa cobrança da dívida 
revertida, para sustação dos autos enquanto decorresse o processo de oposição, tal pretensão ser -lhe -ia 
indeferida, por despacho do Órgão de Execução Fiscal, de 21 de Novembro de 2012.

7. Em face disso, o Reclamante pediu a 12 de Dezembro de 2012 que fosse aceite como garantia, 
para aqueles efeitos, uma hipoteca do apartamento descrito na 1ª Conservatória do Registo Predial de 
Almada pela ficha nº109/19901206, situado na …, em …, Almada, inscrito ma matriz predial urbana 
da freguesia de … sob o art.321º -M, a constituir pela sociedade C…, S.A., sua dona, a seu favor.

8. Tal pedido viria a ser aceite por despacho do Órgão de Execução Fiscal de 30 de Janeiro de 
2013 e, notificado ao Reclamante, este viria a demonstrar que em 5 de Março de 2013 a aludida so-
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ciedade constituíra, em seu beneficio, hipoteca sobre aquele bem e para aquela finalidade referida no 
ponto 6.

9. Todavia, tendo sido verificada no Serviço de Finanças ser conforme a garantia constituída 
para as finalidades do processo, foi em 15 de Março de 2013 solicitada informação superior, e nesta, 
considerou -se ser contrária aos fins daquela sociedade anónima dona do apartamento estar a constituir 
hipoteca sobre ele para garantir a boa cobrança e sustação de um processo executivo de terceiro, sem 
ter responsabilidade sobre essa dívida, art. 6º nº3 do Código das Sociedades Comerciais, donde que 
entendesse que esse ato estava ferido de nulidade, nos termos do art.294º do Código Civil.

10. Assim, concordando o Órgão de Execução Fiscal com esse parecer, por despacho de 25 de 
Março de 2013 rejeitou a hipoteca referida com garantia idónea, o qual foi notificado ao Reclamante 
a 12 de Abril de 2013.

11. Nessa sequência, o Reclamante apresentou a petição de Reclamação no dia 19 seguinte.
7. Do objecto do recurso
São duas as questões trazidas pela Fazenda Pública à apreciação deste Supremo Tribunal:
 - Saber se incorre em erro de julgamento a sentença recorrida ao julgar que padece de insuficiente 

fundamentação o despacho do órgão de execução fiscal de 25 de Março de 2013 que rejeitou o pedido, 
deduzido pelo executado A…, de prestação de garantia mediante hipoteca voluntária de imóvel registado 
em nome de terceiro – a sociedade C…, SA.

 - saber se impendia o mesmo executado, que ofereceu, para garantia da dívida em processo de 
execução fiscal, hipoteca prestada por sociedade comercial estranha à relação tributária em causa, o 
ónus de alegar e provar os factos que consubstanciam as circunstâncias excepcionais constantes da 
segunda parte do n.º 3 do artigo 6.º do Código das Sociedades Comerciais — concretamente, o justi-
ficado interesse próprio da sociedade garante.

A sentença recorrida considerou que a prestação de uma garantia «por natureza põe o garante na 
situação de poder ter de responder pela dívida do garantido» e, por isso, atento disposto no artº 6º, n.º 3 do 
Código das Sociedades Comerciais, a sua prestação, em princípio estará vedada às sociedades comerciais.

Porém ponderou igualmente a sentença recorrida que, também de acordo com aquele normativo 
poderá ser admitida excepcionalmente a prestação de garantia se houver justificado interesse da so-
ciedade na sua prestação ou se a entidade beneficiária ou a garante se inscreverem numa relação de 
domínio ou de grupo.

Para, a final, concluir que a decisão da Administração Tributária que rejeitou a garantia por 
inidoneidade  - nomeadamente por violar o disposto no artº 6º n.º 1 e 3 do Código das Sociedades 
Comerciais e padecer de nulidade nos termos do artº 294º do Código Civil – incorre em vício de falta 
de fundamentação suficiente, por não ter ponderado aquela possibilidade excepcional de prestação de 
garantia e viola, além do mais, os arts. 199º, ns. 1 e 2 do Código de Procedimento e Processo Tributário 
e artº 6º, n.º 3 do Código das Sociedades Comerciais.

Contra o assim decidido se insurge a recorrente alegando que, sendo a prestação da garantia em 
questão, no processo de execução fiscal, um direito que assiste ao executado, nos termos do disposto 
nos artigos 52.º, n.º 2, da LGT, 169.º e 199.º do CPPT, podendo ainda esta ser prestada por terceiro, 
impende sobre o titular desse mesmo o ónus de o invocar e de o provar, nos termos do disposto no 
n.º 1 do artigo 74.º da LGT.

Prosseguindo neste discurso argumentativo sustenta a Fazenda Pública que não era a Adminis-
tração Tributária quem tinha o ónus de invocar — muito menos de provar — no que diz respeito ao 
direito do ora recorrido à prestação da garantia idónea, a verificação das circunstâncias constantes da 
segunda parte do n.º 3 do artigo 6.º do Código das Sociedades Comerciais, ou seja, o “justificado inte-
resse próprio” da sociedade garante, sendo que, quando muito, este ónus impenderia, eventualmente, 
sobre a sociedade garante.

7.1 Antes de entrarmos na apreciação das questões objecto do recurso cumpre, porém, emitir 
pronúncia sobre duas questões prévias.

7.1.1 Como se constata do probatório o reclamante pediu a 12 de Dezembro de 2012 que fosse 
aceite como garantia uma hipoteca do apartamento descrito na 1ª Conservatória do Registo Predial de 
Almada pela ficha nº109/19901206, situado na …, em …, Almada, inscrito na matriz predial urbana 
da freguesia de … sob o art.321º -M, a constituir pela sociedade C…, S.A., sua dona, a seu favor.

E tal pedido viria efectivamente a ser aceite por despacho do Órgão de Execução Fiscal de 30 
de Janeiro de 2013 e, notificado ao Reclamante, este viria a demonstrar que em 5 de Março de 2013 
a aludida sociedade constituíra, em seu beneficio, hipoteca sobre aquele bem e para aquela finalidade 
referida no ponto 6.

Porém, após o reclamante ter comunicado a constituição de hipoteca veio a Administração Fiscal, 
por despacho de 25 de Março de 2013, rejeitar aquela garantia constituída.

É este último despacho revogatório que está em causa na sentença recorrida e no presente recurso, 
sendo que a eventual ilegalidade do mesmo com fundamento na consolidação dos actos por ele revo-
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gados não foi invocada inicialmente na reclamação de actos do órgão de execução fiscal e não foi por 
isso objecto da sentença recorrida.

Trata -se questão que não é de conhecimento oficioso, daí que se entenda que está vedado a este 
Tribunal de recurso conhecer de tal questão, que podia e devia ter sido suscitada antes, e não o foi 
(arts. 627º, n.º 1 e 631º, n.º 1 do Código de Processo Civil).

7.1.2. Por outro lado o Exmº Procurador -Geral Adjunto no seu parecer a fls. 510/512, suscita 
uma questão prévia relativa à nulidade do despacho reclamado em face da falta de menção de poderes 
bastantes para a prática do acto de acordo com o previsto nos artigos 39.º n.º 11, 197.º n.º 2 e 199.º 
n.º 9 do C.P.P.T.»

Sustenta o Ministério Público, neste tribunal que o despacho, praticado pelo chefe do serviço de 
finanças substituto de Mafra é nulo, por não constar a menção de delegação de competências do chefe 
de serviço regional respectivo, o qual era o competente para o mesmo, sendo o montante a quantia 
exequenda de 83.646,93 €, superior a 200 U.C., conforme resulta do previsto nos artigos 39.º n.º 11, 
197.º n.º 2 e 199.º n.º 9 do C.P.P.T.

Importa desde logo notar que esta questão suscitada pelo Ministério Público constitui também 
uma questão nova que não foi apreciada pelo tribunal recorrido, por lá não ter sido suscitada.

Ora, como é sabido, e é jurisprudência uniforme, os recursos são específicos meios de impugnação 
de decisões judiciais, que visam modificar as decisões recorridas, e não criar decisões sobre matéria nova 
(Cf. entre outros, os Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 28.11.2012, recurso 598/12, 
de 27.06.2012, recurso 218/12, de 25.01.2012, recurso 12/12, de 23.02.2012, recurso 1153/11, de 
11.05.2011, recurso 4/11, de 1.07.2009, recurso 590/09, 04.12.2008, rec. 840/08, de 30.10.08, rec.112/07, 
de 2.06.2004, recurso 47978 (Pleno), de 29.11.1995, recurso 19369 e do Supremo Tribunal de Justiça, 
recurso 259/06.0TBMAC.E1.S1, todos in www.dgsi.pt.

Por isso, e em principio, não se pode neles tratar de questões que não tenham sido apreciadas 
pela decisão impugnada, salvo questões novas de conhecimento oficioso e não decididas com trânsito 
em julgado.

São questões oficiosamente cognoscíveis, por exemplo, o abuso do direito, os pressupostos proces-
suais, gerais ou especiais, a inconstitucionalidade de uma norma aplicável ao litígio ou caducidade de 
direito indisponível (ver neste sentido Armindo Ribeiro Mendes, Recursos em Processo Civil, Reforma 
de 2007, Coimbra Editora, Coimbra, 2009, pág. 81.).

Por outro lado, embora o Ministério Público tenha legitimidade para suscitar outras questões 
de legalidade (para além das suscitadas pelas partes no processo) nos termos das suas competências 
legais – cfr. o artigo 51.º do ETAF e artigo 289.º do Código de Procedimento e Processo Tributário 
 - nos recursos jurisdicionais terá de se mover no âmbito definido pelas questões apreciadas na decisão 
impugnada, não podendo portanto vir suscitar questões novas que não sejam de conhecimento oficioso.

No caso o Ministério Público suscitou a questão da incompetência do órgão da Administração 
Tributária para a proferir a decisão impugnada, questão essa que não é conhecimento oficioso.

Com efeito a incompetência do órgão que proferir a decisão do procedimento constitui um vício 
de violação de lei, que, em regra, implicará a anulação, só ocorrendo nulidade nos casos previstos na lei 
(art. 135º do CPA), v.g. nos casos de usurpação de poder ou de prática de actos estranhos às atribuições 
do órgão que decidir o procedimento, hipóteses que não se aplicam ao caso subjudice. (1)

Daí que se entenda que não sendo a questão suscitada pelo Exmº Procurador -Geral Adjunto de 
conhecimento oficioso, não deve este Tribunal dela conhecer em sede do presente recurso.

7.2 Do vício de insuficiente fundamentação imputado ao despacho reclamado.
Dispõe o artº 268º, n.º 3 da Constituição da República que os actos administrativos carecem de 

fundamentação expressa e acessível quando afectem direitos ou interesses legalmente protegidos.
A consagração constitucional deste dever de fundamentação expressa, integrado nas chamadas 

garantias dos administrados, tem em vista assegurar a quem seja afectado nos seus direitos ou interes-
ses, o direito de conhecer as razões que terão determinado a adopção da decisão administrativa que 
lhe diz respeito.

De harmonia com o disposto no artigo 125º, n.º 1 do Código de Procedimento Administrativo a 
fundamentação deve ser expressa, através de sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito 
da decisão, podendo consistir em mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores 
pareceres, informações ou propostas, que constituirão neste caso parte integrante do respectivo acto.

E nos termos do n.º 2 do mesmo normativo equivale à falta de fundamentação a adopção de 
fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam concretamente a 
motivação do acto.

A jurisprudência e a doutrina têm também consagrado o entendimento de que um acto se encontra 
suficientemente fundamentado quando dele é possível extrair qual o percurso cognoscitivo seguido 
pelo agente para a sua pratica. (2)
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Ponto é que a fundamentação responda, às necessidades de esclarecimento do contribuinte 
informando -o do itinerário cognoscitivo e valorativo do acto de liquidação, permitindo -lhe conhecer 
as razões, de facto e de direito, que determinaram a sua prática.

Acresce dizer, na senda do Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 11.12.2007, re-
curso 615/04, in www.dgsi.pt «que o grau de fundamentação há -de ser o adequado ao tipo concreto do 
acto e das circunstâncias em que o mesmo foi praticado, de molde a satisfazer a divergência existente 
entre a posição da Administração Fiscal e a do contribuinte».

No caso subjudice está em causa o eventual vício de falta de fundamentação do despacho da 
Administração Tributária que julgou inidónea a garantia oferecida (hipoteca voluntária).

A sentença recorrida considerou que o despacho impugnado incorre em vício de falta de fundamen-
tação suficiente, por não ter ponderado a possibilidade excepcional de prestação de garantia prevista no 
artº 6º, n.º 3 do Código das Sociedades Comerciais ao que contrapõe a Fazenda Pública que tal despacho 
se encontra suficientemente fundamentado, por nele ter sido perfilhada a solução correcta e devida.

Antes de mais, atentos os termos em que na sentença e no recurso é configurada a questão da 
falta de fundamentação, impõe -se, que se faça uma referência à distinção entre fundamentação formal 
e fundamentação material.

Como sublinha Vieira de Andrade in O dever de fundamentação expressa de actos administrativos, 
Almedina, 2003, pág. 231, a diferença entre a dimensão formal e a dimensão substancial do dever de 
fundamentação está «em que o dever formal se cumpre pela apresentação de pressupostos possíveis ou 
de motivos coerentes e credíveis; enquanto a fundamentação material exige a existência de pressupostos 
reais e de motivos correctos susceptíveis de suportarem uma decisão legítima quanto ao fundo».

Efectivamente constitui realidade diferente saber se a Administração deu a conhecer os motivos 
que a determinaram a actuar como actuou, as razões em que fundou a sua actuação, questão que se 
situa no âmbito da validade formal do acto, ou saber se esses motivos correspondem à realidade e se, 
correspondendo, são suficientes para legitimar a concreta actuação administrativa, o que se situa já no 
âmbito da validade substancial do acto.

Ora no despacho em apreço (fls. 402 e 403) mostram -se devidamente explanados os fundamentos 
de facto e de direito em que se baseou a decisão da Administração Tributária para concluir pela inido-
neidade da garantia que o executado se propunha oferecer.

Ali se diz, quanto à oferecida hipoteca voluntária sobre um imóvel que a mesma não foi aceite 
porquanto «(…) Tendo em consideração o PEF 1546200801105132 e apensos em que é executado 
A…, com NIF …, na qualidade de oponente, sendo a executada originária B…, Lda, com o NIPC …, 
verifica -se que a hipoteca voluntária constituída sobre o imóvel que se encontra em nome da sociedade 
C…, SA, com o NIPC …

O fim ou o escopo das sociedades comerciais consiste na obtenção de lucros e sua repartição 
pelos sócios.

O art. 6.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais (CSC) circunscreve a capacidade de qual-
quer sociedade comercial aos direitos e obrigações necessários e convenientes à prossecução do seu 
fim. De acordo com o art. 6.º, n.º 3, do CSC, considera -se contrária ao fim da sociedade a prestação de 
garantias reais ou pessoais a dívidas de outras entidades, salvo se existir justificado interesse próprio 
da sociedade garante ou se se tratar de sociedade em relação de domínio ou de grupo. O justificado 
interesse próprio é qualquer interesse económico, e não, necessariamente um interesse que esteja em 
consonância com o objecto social.

A prestação de garantia significa a possibilidade de fazer responder o património da sociedade 
por uma dívida que não é sua.

Ao invés, tal garantia, no caso em apreço, mostra -se potencialmente lesiva para a dita sociedade 
porquanto é susceptível de fazer diminuir o seu património, e, por via disso, aquela apresenta -se como 
contrária ao fim da sociedade comercial.

Assim sendo, parece -nos que a garantia oferecida pelo executado nos termos em que o fez viola o 
disposto no art. 6., n.ºs 1 e 3, do CSC, sendo que aquela, por consequência, é nula, conforme determina 
o art. 294.º do Código Civil.

Sendo que a nulidade pode ser invocada a todo o tempo e por todo e qualquer interessado, como 
dispõe o art. 286.º do Código Civil.(...)»

Do teor deste despacho resulta manifesto que a recorrente teve possibilidade de conhecer das 
razões de facto e de direito que estão na base da decisão da rejeição da garantia oferecida, e bem assim 
de conhecer o itinerário cognoscitivo e valorativo de quem tomou tal decisão.

Afigura -se -nos, pois, nesta perspectiva, que foram observadas as exigências de da transparência da 
decisão, tornando acessível à compreensão de um destinatário normal (colocado na situação concreta do 
real destinatário e no contexto circunstancial que rodeou a prática do acto) o conhecimento das razões 
que levaram ao indeferimento do peticionado.
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7.3 Questão diversa, e já noutro plano é a de saber da exactidão ou a validade substancial dos 
fundamentos invocados pela Administração Tributária para rejeição da garantia apresentada e que nos 
reconduz à análise dos pressupostos legais da idoneidade da garantia.

Assim, de harmonia com o disposto no artigo 199.º n.º 1 do Código de Procedimento e Processo 
Tributário a prestação de garantia, tendo em vista a suspensão do processo de execução fiscal, pode 
ser efectuada por garantia bancária, caução, seguro caução ou qualquer meio susceptível de assegurar 
os créditos do exequente.

Dispõe, por sua vez, o n.º 2 do mesmo normativo que a garantia idónea referida no n.º 1 poderá, 
consistir, ainda, a requerimento do executado e mediante concordância da administração tributária, em 
penhor ou hipoteca voluntária, aplicando -se o disposto no artigo 195.º, com as necessárias adaptações.

Este normativo confere à Administração Tributária uma certa margem de discricionariedade para 
decidir, em função de cada caso concreto, se a garantia prestada é ou não «idónea» para assegurar a 
cobrança efectiva da dívida exequenda, impondo -se, especificamente, nos casos da hipoteca voluntária 
e do penhor, a concordância da Administração Tributária.

A utilização da expressão “garantia idónea” integra um conceito impreciso, pois que a norma do n.º 2 
não determina, de forma exacta, quando é que a garantia é idónea para assegurar os créditos do exequente.

Poderá concluir -se, no entanto, que emana das disposições conjugadas dos arts. 169º e 199º do Có-
digo de Procedimento e Processo Tributário que a idoneidade da garantia se afere pela capacidade de, em 
caso de incumprimento do devedor, salvaguardar a efectiva cobrança da dívida exequenda e acrescidos.

A garantia idónea será pois aquela que é adequada para o fim em vista, ou seja, assegurar o 
pagamento totalidade do crédito exequendo e legais acréscimos  - neste sentido, vide, entre outros, os 
Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 21.09.2011, Recurso n.º 0786/11, de 11.07.2012, 
recurso 730/12, de 10.10.2012, recurso 916/12, e, na doutrina, Rui Duarte Morais, A Execução Fiscal, 
pag. 77, Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão, Código de Procedimento e de Processo Tribu-
tário Anotado, pag. 474, Jorge Lopes de Sousa, CPPT anotado e comentado, 6ª edição, Áreas Editora, 
Volume III, anotação 2 ao art. 199º.

Por outro lado, não se olvidando que na lei processual fiscal vigora como que “um princípio ge-
ral da equivalência da caução, penhora e outras garantias idóneas, como a hipoteca (uma vez que, na 
presença de qualquer uma delas, a execução se suspende até decisão da oposição deduzida), devendo 
ser aceite pelo órgão exequente aquela que, sem prejuízo do credor, melhor sirva os interesses do exe-
cutado” (neste sentido, cfr. RUI DUARTE MORAIS, A Execução Fiscal, 2ª ed., Almedina, Coimbra, 
2006, p.78.) (3), não poderá deixar de se argumentar também que, em relação à hipoteca voluntária e 
ao penhor, a lei impõe a concordância da administração tributária.

Ora no caso em apreço não deve estar em causa a ponderação pela Administração Fiscal de meros 
riscos hipotéticos ou da menor solidez da hipoteca voluntária, mas sim um juízo de avaliação sobre a 
idoneidade da garantia oferecida.

Trata -se de um juízo que não é feito apenas com base nas premissas a lei e que assenta também 
na ponderação dos elementos de facto relativos a cada situação concreta.

A questão que se impõe, pois, colocar, na perspectiva da análise da exactidão ou validade subs-
tancial dos fundamentos invocados pela Administração Tributária, era a saber se a garantia oferecida, 
mediante hipoteca voluntária sobre imóvel de terceiro, era suficiente para, em caso de incumprimento 
do devedor, assegurar a efectiva cobrança da dívida exequenda e acrescidos.

Ou seja o juízo sobre a idoneidade da garantia há -de resultar da avaliação que for efectuada em 
concreto sobre a susceptibilidade desta assegurar o pagamento da quantia exequenda e do acrescido, 
aferindo a Administração Tributária designadamente, da suficiência e solidez da garantia oferecida e da 
capacidade e idoneidade do garante e já não do juízo que for efectuado relativamente à forma jurídica 
através da qual a sociedade garante assumiu a sua obrigação perante o devedor/executado (4).

No caso vertente a decisão da Administração Fiscal (fls. 403 e 404) considerou que as sociedades 
comerciais não poderiam prestar garantias reais ou pessoais a dívidas de outras entidades, por serem 
contrárias ao seu fim, atento o disposto no artigo 6.º, n.º 3, do Código das Sociedades Comerciais.

No entanto, o próprio dispositivo citado ressalva a existência de justificado interesse próprio da 
sociedade garante ou existência de uma relação de domínio ou de grupo entre a fiadora e a afiançada.

Pelo que não existe razão legal defender que as sociedades comerciais não podem prestar garantias 
reais ou pessoais a dívidas de outras entidades.

E embora a Fazenda Pública defenda agora, em sede de recurso, que não foi alegado nem provado 
pelo requerente o “justificado interesse próprio da sociedade garante”, o certo é que não fez constar 
tal motivação na fundamentação do despacho de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de 
garantia, limitando -se a dizer que «tal garantia, no caso em apreço, mostra -se potencialmente lesiva 
para a dita sociedade porquanto é susceptível de fazer diminuir o seu património, e, por via disso, 
aquela apresenta -se como contrária ao fim da sociedade comercial».

Poder -se -á argumentar que, em relação à hipoteca, a lei fá -la depender da “concordância da ad-
ministração” tributária, o que significa maior liberdade na apreciação do pedido.
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Porém, como ficou sublinhado no já referido Acórdão 126/12 «essa maior liberdade implica deveres 
acrescidos de fundamentação, devendo a recusa alicerçar -se em razões objectivas, que hão -de assentar 
fundamentalmente na insuficiência dos bens objecto da garantia, pois que aí sim poderá haver prejuízo 
para o credor (nº5 do art. 52º da LGT), bem como observar o princípio da proporcionalidade.»

Ora no caso, e como vimos, a fundamentação acolhida, não é, só por si, bastante para suportar 
o indeferimento da garantia oferecida e não constitui parâmetro relevante no juízo de aferição da sua 
idoneidade, na medida em que não contende com esta, pelo que ao utilizá -la e nela suportar a recusa 
da garantia oferecida a Administração Fiscal incorreu em violação de lei e no vício de insuficiente 
fundamentação que lhe é apontado.

Neste contexto improcede o recurso, devendo ser confirmada, com esta fundamentação, a sentença 
recorrida.

8  - Decisão
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao presente recurso e confirmar a sentença 
recorrida.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 13 de Novembro de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce 
Neto.

(1) A usurpação de poder ocorre quando a competência para praticar o acto praticado por um órgão da Administração 
couber a um órgão de outro poder do Estado, designadamente do poder judicial ou do poder legislativo.

A prática de acto estranho às atribuições do órgão ocorrerá quando couber a órgão de outro ministério ou pessoa colectiva 
praticá -lo  - cf., neste sentido, António Francisco de Sousa, Código de Procedimento Administrativo, anotado e comentado, 
edições Quid Juris, pags, 412 e 413 e Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, 6ª 
edição, Áreas Editora, vol. I, pag. 156.

(2) Ver neste sentido, os acórdãos 01.04.1992, AD de 22.02.1995, pag. 590, de 28.5.87, in AD 315, 367, de 12.02.87, 
in AD 317, 581, de 11.05.89, in AD 335, 1398, de 19.05.88 in Ad 325, 38, de 25.10.88, in AD 327, 37, e de 10.01.1989, in 
AD 339, 303, todos citados no Código de Procedimento Administrativo, anotado e comentado, de José Manuel Botelho, Pires 
Esteves e José Cândido de Pinho, 2ª edição, pags. 396 e segs.

(3) E também neste sentido, Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 11.07.2012, recurso 730/12 e de 15.02.3012, 
recurso 126/12.

(4) Vide, neste sentido, mas relativamente à garantia bancária, o Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 
14.08.2013, recurso 1315/13, in www.dgsi.pt 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Intimação para passagem de certidão. Legitimidade passiva.

Sumário:

 I — De acordo com o disposto no n.º 1 do art. 37º e no art. 146º, ambos do CPPT, o 
meio processual de intimação para a consulta de documentos ou passagem de 
certidões, é regulado pelo disposto nas normas sobre o processo nos tribunais 
administrativos, tratando -se, portanto, de uma remissão global para o regime 
legal constante dos arts. 104º e ss. do CPTA.

 II — É de aplicar, neste processo de intimação para a consulta de documentos ou pas-
sagem de certidões, a regra geral da legitimidade passiva constante do n.º 2 do 
art. 10º do mesmo CPTA.

Processo n.º 1489/13 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrido: Ministério das Finanças.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A…, S.A, recorre da sentença proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa que, no pedido de 

intimação para passagem de certidão, absolveu da instância o Ministério das Finanças.
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1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A) A presente intimação judicial foi apresentada pela Recorrente contra o Ministério das Finanças 

em virtude de não lhe ter sido emitida a certidão que a Recorrente solicitou ao Senhor Chefe do Serviço 
de Finanças de Lisboa  - 4, no dia 20 de Dezembro de 2012.

B) Como é sabido, o Serviço de Finanças de Lisboa  - 4 constitui um dos serviços desconcentrados 
de âmbito local de um dos Órgãos do Ministério das Finanças – a Autoridade Tributária e Aduaneira (cf. 
artigo 4º, alínea f), e artigo 14º do Decreto -Lei n.º 117/2011, de 15 de Dezembro, artigo 6º e artigo 14º 
do Decreto -Lei n.º 118/2011, de 15 de Dezembro e artigo 39º, n.º 1, alínea a), e n.º 2, da Portaria 
n.º 320 -A/2011, de 30 de Dezembro);

C) Neste contexto e de acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 10º do Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos, a legitimidade passiva na presente Acção era – e é – do Ministério das 
Finanças;

D) Atento o acima exposto, o Tribunal a quo incorreu em erro de julgamento ao julgar procedente 
a excepção de ilegitimidade que foi suscitada pelo Ministério das Finanças, impondo -se a revogação 
da sentença recorrida por violação dos preceitos legais acima indicados e a apreciação do mérito da 
causa por não proceder também a outra excepção que foi invocada pelo Réu.

Termina pedindo o provimento do recurso e que, em consequência, seja revogada a sentença 
recorrida e seja apreciado o mérito da causa, como anteriormente peticionado.

1.3. Contra -alegou a Autoridade Tributária e Aduaneira para concluir da seguinte forma:
I. Do elenco factual acima descrito, e tendo em conta a matéria controvertida nos autos, subjaz que 

a Recorrente, não se conformando com a sentença proferida pelo douto Tribunal a quo, que absolveu 
da instância o Ministério das Finanças, apresentou recurso para o Venerando Tribunal Central Admi-
nistrativo Sul (TCAS), alegando em síntese que apesar do requerimento para a emissão de certidão ter 
sido dirigido ao Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 4., a legitimidade passiva cabe, por força do 
disposto no n.º 2 do art. 10º do CPTA, ao Ministério das Finanças.

II. Conforme resulta das alegações e conclusões do recurso interposto pela Recorrente, o objecto 
contende em aferir da ilegitimidade/legitimidade passiva do Ministério das Finanças, para ser parte 
na intimação para prestações de informações, ou seja, a vexatio quaestio sindicada pela Recorrente 
restringe -se exclusivamente, numa questão de direito.

III. Determina o disposto na alínea b) do art. 26º do ETAF que, “Compete à Secção de Contencioso 
Tributário da Supremo Tribunal Administrativa conhecer: b) Dos recursos interpostos de decisões dos 
tribunais tributários com exclusivo fundamento em matéria de direito;”.

IV. Esgotando -se a questão sindicada (ilegitimidade ou legitimidade do Ministério das Finanças), 
numa questão exclusivamente de direito, compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo, conhecer do recurso, pelo que, salvo douta opinião, se nos afigura que o Tribunal 
Central Administrativo Sul não é competente para conhecer da matéria do recurso.

V. No que concerne à legitimidade do Ministério das Finanças invocado pela Recorrente, refira -se 
desde logo, que o processo de intimação estatuído no art. 104º do CPTA, determina peremptoriamente 
que, o interessado pode requerer a intimação a entidade administrativa, referindo por seu turno o dis-
posto no art. 107º do mesmo diploma que a citação seja feita à autoridade requerida, a que compete 
apresentar resposta.

VI. Conforme decorre das normas citadas, é a própria lei que faz menção à “entidade adminis-
trativa” ou a “autoridade”, e não a pessoa colectiva ou o ministério, fazendo justamente, com que 
o pedido deva ser dirigido contra o próprio órgão que está em melhores condições para prestar as 
informações.

VII. Tal ratio legis advém ainda de o legislador ter querido que em face de estarmos perante um 
processo de natureza urgente – intimação para prestação de informações –, não se compadecer com 
delongas relativamente à identificação de dentro da pessoa colectiva pública ou do ministério, qual a 
autoridade responsável pelo cumprimento da intimação.

VIII. Tal entendimento tem sido acolhido pela doutrina e pela jurisprudência, tendo -se entendido 
que a legitimidade passiva no processo urgente de intimação para prestação de informações, consulta 
de processos ou passagem de certidões, assiste, por princípio, à entidade administrativa a quem foi 
endereçado o requerimento na fase pre -judicial.

IX. Veja -se a este propósito a profusa jurisprudência de que se destaca o Acórdão do Tribunal 
Central Administrativo Norte, proferido no âmbito do Proc. n.º 00277/l0.3BECBR, o Acórdão do TCA 
Norte de 03.06.2004 proferido no âmbito do Proc. n.º 00008/04, e ainda os Acórdãos do TCAN pro-
ferido no Proc. n.º 00639/09.9BEPRT de 25.03.2011, de 26.03.2009 no Proc. n.º 00627/08.2BEPRT, 
de 08.07.2010 no Proc. n.º 00277/l0.3BECBR, de 11.09.2008 no Proc. n.º 00315/08.9BECBR, de 
19.02.2009 no Proc. n.º 00911/08.5BECBR, e ainda o Acórdão do STA de 30.11.2004 proferido no 
Proc. n.º 0963/04.

X. Em face da basta jurisprudência, dúvidas não restam de que no processo de intimação para 
prestação de informações consagrado nos arts. 104º e seguintes do CPTA, a legitimidade passiva é da 
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entidade administrativa a quem foi endereçado o requerimento na fase pre -judicial, ou seja, no caso 
em apreço do Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 4.

XI. Ademais, a permitir -se a instauração da intimação para a emissão de certidão contra entidade 
diversa daquela a que foi dirigido o pedido inicial, não se poderia nunca concluir pelo incumprimento 
do dever de resposta, desde logo, pela falta da verificação da premissa consubstanciada na existência 
de um pedido prévio formulado, ao qual não foi dado resposta.

XII. Neste desiderato, o douto Tribunal “a quo” fez uma exacta apreciação dos factos e correcta 
aplicação do direito, maxime das normas legais aplicáveis, razão pela qual a douta sentença não merece 
censura, devendo a mesma ser mantida.

Termina pedindo que seja negado provimento ao recurso e se mantenha a sentença recorrida.
1.4. Tendo o recurso sido interposto para o TCA Sul, aquele Tribunal veio, por acórdão de 14/8/2013 

(fls. 129/136), a declarar a respectiva incompetência, em razão da hierarquia, para dele conhecer, por 
este apenas versar matéria de direito, declarando, consequentemente, a competência deste STA.

1.5. Remetidos os autos a este Tribunal, o Exmo. Procurador -Geral Adjunto emite Parecer nos 
termos seguintes:

«A…, SA recorre da sentença do TAF de Lisboa de 27.02.2013 que no pedido de intimação para a 
emissão de certidão por ela deduzida contra o Ministério das Finanças, absolveu da instância a entidade 
requerida, nos termos do disposto no art. 89.º, n.º 1, alínea d) do CPTA, aplicável por força do disposto 
no art. 2º, alínea c) do CPPT.

Nas Conclusões da sua Alegação, que definem e limitam o objecto do recurso, sustenta a ora 
recorrente, no essencial, que:

 - “(...) de acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 10º do Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, a legitimidade passiva na presente Acção era – e é – do Ministério das finanças”;

 - (...) o Tribunal a quo incorreu em erro de julgamento ao julgar procedente a excepção da ilegi-
timidade que foi suscitada pelo Ministério das Finanças, impondo -se a revogação da sentença recor-
rida por violação dos preceitos legais acima indicados ((1) Para além do art. 10, n.º 2 do CPTA são 
indicados nas Conclusões os arts. 4.º, alínea f) e l4.º do DL n.º 117/2011, de 15/12, o art. 6.º e 14.º do 
DL n.º 118/2011, de 15/12 e o art. 39.º, n.º 1, alínea a) e n.º 2 da Portaria n.º 320.A/2011, de 30/12.) e a 
apreciação do mérito da causa por não proceder também a outra excepção que foi invocada pelo Réu”.

Circunscreve -se, pois, o presente recurso à questão da ilegitimidade passiva nos processos de 
intimação para a consulta de documentos e passagem de certidões.

Consagrando a admissibilidade no processo judicial tributário do processo de intimação para a 
consulta de documentos e passagem de certidões previstos prescreve o art. 146º do CPPT que o mesmo 
é regulado pelo disposto nas normas sobre o processo nos tribunais administrativos. Trata -se, portanto, 
de uma remissão global para as normas de processo que regulam essa matéria no âmbito do contencioso 
administrativo, ou seja, para as normas inscritas no art. 104º e ss do CPTA.

Dispõe, o n.º 1, do art. 104º do CPTA que “quando não seja dada integral satisfação aos pedidos 
formulados no exercício do direito à informação procedimental ou do direito de acesso aos arquivos 
e registos administrativos, o interessado pode requerer a intimação da entidade administrativa com-
petente, (…)”.

Dispõe, por seu turno, o n.º 2 do preceito, que o pedido de intimação é igualmente aplicável nos 
casos em que o pedido formulado tenha por base notificação ou publicação deficientes do acto admi-
nistrativo.

Apresentado o requerimento, reza o art. 107º, n.º 1 do CPTA, o juiz ordena a citação da autoridade 
requerida para responder no prazo de 10 dias.

Ora, a referência na norma à entidade administrativa competente e à citação de entidade requerida 
inquestionavelmente sugerem que o requerimento de intimação deve ser dirigido directamente contra 
o órgão que está em condições de satisfazer o pedido, o que aliás, mesmo desconsiderando o elemento 
histórico, melhor parece compaginar -se com a natureza urgente do processo e com a tramitação sim-
plificada que o caracteriza. E essa asserção reveste ainda maior expressão quando, como é o caso, o 
pedido de certidão tenha sido formulado directamente ao órgão. Ademais, será sempre o órgão que, 
em caso de procedência da intimação, terá que cumprir a decisão judicial e estará sujeito às sanções 
pecuniárias compulsórias que a lei prevê para o eventual incumprimento sem justificação aceitável, nos 
termos das disposições conjugadas dos arts. 108º, n.º 2 e 169º, n.º 1, ambos do CPTA.

A questão da legitimidade passiva não é líquida e isso mesmo tem sido reconhecido pela mais 
abalizada doutrina que se tem pronunciado sobre essa matéria.

José Carlos Vieira de Andrade, por exemplo, mostra -se hesitante ao considerar que «(a) legitimidade 
passiva parece caber, nos termos gerais, à pessoa colectiva ou ao ministério a que pertence o órgão 
em falta (10.º, n.º 2) – o que se justificaria nestes processos por uma das dificuldades de utilização do 
meio ser, por vezes, a de determinar a autoridade responsável que deve ser o destinatário da intimação. 
No entanto, não se pode ignorar a referência do artigo 107.º à autoridade (e não à entidade) reque-
rida – julgamos, pois, que, a não se considerar a existência aqui de um regime especial de legitimidade, 
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o requerente deverá sempre que possível, identificar o órgão responsável, para que o tribunal possa 
directamente citá -lo e dirigir -lhe a intimação, sem dependência da organização interna da pessoa 
colectiva ou do ministério» (cfr. A Justiça Administrativa, Lições, 9.ª edição, pág. 264)

Já Mário Aroso de Almeida e Carlos Alberto Fernandes Cadilha, não obstante reconheçam que o 
facto da lei se reportar (arts. 20º, n.º 4, 104º, n.º 1 e 107º, n.º 1, todos do CPTA) à entidade administra-
tiva ou à autoridade requerida, e não à pessoa colectiva pública ou ao ministério, pode levar a pensar 
que o pedido deve ser dirigido contra o próprio órgão que está em condições de facultar a consulta, 
de passar a certidão ou de prestar as informações, o que se compreenderia desde logo por se estar em 
presença de um processo de natureza urgente, são mais peremptórios em considerar que tal não afasta 
a regra geral da legitimidade passiva inscrita no art. 10º, n.º 2 do CPTA (cfr. Comentário ao Código de 
Processo nos Tribunais Administrativos, 2005, págs. 528 e 529).

O mesmo Carlos Alberto Fernandes Cadilha, voltando ao tema no seu “Dicionário de Contencioso 
Administrativo”, Dez. 2006, págs. 307, refere o seguinte:

«Uma questão discutida, no plano dos pressupostos processuais, é a de saber a intimação deve ser 
proposta contra a pessoa colectiva de direito público, ou, no caso do Estado, o ministério sobre cujos 
órgãos recaia o dever de facultar a informação, em obediência à regra geral de legitimidade passiva 
decorrente do artigo 10º, n.º 2, do CPTA, ou contra o órgão competente para prestar essa informa-
ção, como sugerem as referências feitas a “entidade administrativa” e a “autoridade requerida” nos 
artigos 104º, n.º 1, e 107º, n.º 1. Afigura -se ser de seguir o princípio geral, visto que, podendo subsistir 
dúvidas quanto à entidade competente para emitir a certidão, prestar as informações ou permitir a 
consulta do processo, mantém -se – mesmo quanto a este tipo de processos – a razão de ser da inovação 
introduzida pelo artigo 10º n.º 2, que visa justamente permitir ao requerente superar a dificuldade que 
poderia advir da imposição de identificar com precisão o órgão administrativo.

Em todo o caso, uma qualquer outra interpretação não pode ter qualquer consequência negativa 
quanto ao prosseguimento da instância, dado que, nos termos do artigo 10º, n.º 4, do CPTA, se deve 
ter a acção como regularmente proposta quando houver erro na identificação da entidade demandada.

Nesta perspectiva, em face do carácter urgente do processo, poderia até ser aconselhável que o 
requerente identificasse sempre que possível a autoridade responsável pelo cumprimento da intimação, 
de modo a evitar as delongas que poderão resultar, no plano burocrático, da aplicação do regime -regra 
de legitimidade passiva».

Fundado na doutrina transcrita que me parece de acolher, não sem algumas reservas, face ao quadro 
legal aplicável, sou de parecer que deverá ser concedido provimento ao recurso e revogada a sentença 
recorrida, voltando os autos à 1ª instância a fim de serem apreciadas as demais excepções invocadas 
e, eventualmente, o mérito do pedido de intimação.»

1.6. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) Em 20 de Dezembro de 2012 a Requerente dirigiu ao Chefe do Serviço de Finanças de Lis-

boa - 4, um pedido de emissão de certidão a emissão de certidão confirmativa de que:
a) Os juros indemnizatórios solicitados pela Administração tributária na notificação recebida, no 

valor de € 616.994,17, não integravam a dívida exequenda subjacente ao processo de execução fiscal 
n.º 3301200601023772; e que

b) O eventual pagamento dessa quantia por parte da Autora não seria aplicado no mesmo processo 
de execução fiscal;

c) Requerendo ainda que lhe fosse dirigida notificação com indicação dos meios de defesa e dos 
prazos de que dispunha para contestar a referida liquidação, ao abrigo do disposto nos artigos 36º, nºs. 1 
e 2, e 37º, nºs. 1 e 2, do Código de Procedimento e de Processo Tributário – cf. fls. 14 dos autos;

3. Em face das Conclusões da alegação da recorrente, das Conclusões da contra -alegação da 
recorrida, e do douto Parecer do MP, a questão decidenda reconduz -se à da legitimidade passiva nos 
processos de intimação para a consulta de documentos e passagem de certidões.

Vejamos, pois.
3.1. A recorrente A…, SA, requereu a intimação do Ministério das Finanças, para a emissão de 

certidão:
(i) confirmativa de que os juros indemnizatórios solicitados pela AT na notificação recebida em 

11/12/2012, no valor de € 616.994,17, não integravam a dívida exequenda subjacente ao processo de 
execução fiscal n.º 3301200601023772,

(ii) confirmativa de que o eventual pagamento dessa quantia por parte da autora não seria aplicado 
no mesmo processo de execução fiscal;

(iii) indicativa dos meios de defesa e dos prazos de que dispunha para contestar a referida liqui-
dação, ao abrigo do disposto nos arts, 36º, nºs. 1 e 2, e 37º, nºs. 1 e 2, do CPPT.

O Ministério das Finanças suscitou a respectiva ilegitimidade passiva, invocando que a requerente 
apresentou junto do Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa  - 4, requerimento a solicitar as informações 
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pretendidas, pelo que a legitimidade passiva no âmbito da presente intimação é da entidade administrativa 
a quem foi endereçado o requerimento na fase pré -judicial e não do Ministério das Finanças.

Alegou também a inidoneidade do meio processual, uma vez que, constituindo a execução fiscal 
um processo judicial, a legalidade da prática de qualquer acto questiona -se através do meio previsto 
o art. 276º do CPPT, pugnando pela sua absolvição da instância. E subsidiariamente invocou, ainda, 
que não existe nova liquidação de juros indemnizatórios e que as correcções de que foi notificada a 
requerente constituem um acto de execução de uma decisão da Comissão Europeia à qual o Estado 
Português está vinculado.

3.2. A sentença recorrida considerou que, sendo o presente meio processual regulado nos arts. 104º 
e ss. do CPTA e atendendo a que a jurisprudência dos tribunais superiores se vem pronunciando sobre 
a questão da legitimidade passiva, no sentido de considerar que a intimação para a emissão de certidão 
deve ser requerida contra a entidade a quem na fase pre -judicial havia sido dirigida, então, no caso, 
tendo sido endereçado requerimento ao Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa  - 4, solicitando a 
emissão de certidão, na sequência do silêncio da entidade requerida, a legitimidade processual cabe a 
essa mesma entidade.

Até porque, a permitir -se a instauração da intimação para a emissão de certidão contra entidade 
diversa daquela a que foi dirigido o pedido inicial, não se poderia concluir pelo incumprimento do dever 
de resposta, por falta de verificação do pressuposto consubstanciado na existência de um pedido prévio 
formulado pelos requerentes dirigido à Entidade Requerida, que por esta não tenha sido satisfeito, no 
prazo de 10 dias.

E com esta fundamentação, a sentença recorrida concluiu pela absolvição da requerida da instância, 
nos termos do disposto no art. 89º, n.º 1, alínea d) do CPTA.

3.3. Discorda a recorrente A…, S.A, continuando a sustentar que, atento o disposto no n.º 2 do 
art. 10º do CPTA, a legitimidade passiva na presente acção era – e é – do Ministério das Finanças, pelo 
que a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento ao julgar procedente a excepção de ilegitimi-
dade que foi suscitada pelo Ministério das Finanças.

4. Refira -se, antes de mais, que tendo o recurso sido inicialmente interposto para o TCA Sul, e 
tendo este Tribunal, por acórdão de 14/8/2013 (fls. 129 a 136) declarado a respectiva incompetência, em 
razão da hierarquia, para conhecer do recurso, considerando competente este STA, dado que o mesmo 
recurso versa apenas matéria de direito, não há controvérsia das partes a este propósito, sendo que, na 
perspectiva considerada pelo TCAS, também aqui se entende que o recurso tem por exclusivo objecto 
matéria de direito (nº 1 do art. 280º do CPPT) pois as partes não contestam os factos constantes do 
probatório, divergindo apenas quanto à interpretação das regras jurídicas aplicáveis.

Vejamos pois.
4.1. O n.º 1 do art. 37º do CPPT estabelece o seguinte:
«Se a comunicação da decisão em matéria tributária não contiver a fundamentação legalmente 

exigida, a indicação dos meios de reacção contra o acto notificado ou outros requisitos exigidos pelas leis 
tributárias, pode o interessado, dentro de 30 dias ou dentro do prazo para reclamação, recurso ou impug-
nação ou outro meio judicial que desta decisão caiba, se inferior, requerer a notificação dos requisitos 
que tenham sido omitidos ou a passagem de certidão que os contenha, isenta de qualquer pagamento.»

Por sua vez, o art. 146º do mesmo Código determina que o meio processual de intimação para a 
consulta de documentos ou passagem de certidões, é regulado pelo disposto nas normas sobre o pro-
cesso nos tribunais administrativos. Trata -se, portanto, de uma remissão global para os arts. 104º e ss. 
do CPTA, nas quais se prevê o regime legal aplicável a este meio processual (intimação).

Sendo que este artigo 104º do CPTA prescreve o seguinte:
«1 – Quando não seja dada integral satisfação aos pedidos formulados no exercício do direito à 

informação procedimental ou do direito de acesso aos arquivos e registos administrativos, o interes-
sado pode requerer a intimação da entidade administrativa competente, nos termos e com os efeitos 
previstos na presente secção.

2 – O pedido de intimação é igualmente aplicável nas situações previstas no n.º 2 do artigo 60º 
e pode ser utilizado pelo Ministério Público para o efeito do exercício da acção pública.»

Finalmente, o artigo 107º, do mesmo CPTA, dispõe:
«1 – Apresentado o requerimento, o juiz ordena a citação da autoridade requerida para responder 

no prazo de 10 dias.
2 – Apresentada a resposta ou decorrido o respectivo prazo e concluídas as diligências que se 

mostrem necessárias, o juiz profere decisão.»
4.2. O facto de o CPTA encarar, inovatoriamente, o processo administrativo como um processo 

de partes leva a que também a questão da legitimidade passiva tenha de ser agora enquadrada apelando 
ao sujeito processual da respectiva relação jurídica e não já, como sucedia no âmbito da LPTA, ape-
lando sobretudo ao critério da autoria do acto e delimitando a legitimidade passiva em função deste (o 
processo – anulatório  - centrava -se no acto e não nas partes).
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À vertente activa da legitimidade processual dedica -se o art. 9º do CPTA, reportando -se o arti-
go seguinte (10º) à legitimidade passiva, cujo regime regra consta do seu n.º 1, «que, tal como sucede 
com o artigo 9º, n.º 1, retoma o essencial das soluções consagradas no artigo 26º do CPC. À partida, 
a legitimidade passiva corresponde à contraparte na relação material controvertida, tal como esta é 
configurada pelo autor. O autor deve, portanto, demandar em juízo quem alegadamente estiver colo-
cado, no âmbito dessa relação, em posição contraposta à sua.» (1)

Sendo que a verificação do pressuposto da legitimidade passiva (singular e directa) relativamente 
à entidade pública demandada se destina, em regra, «a averiguar se essa entidade (depois de verifi-
cada a sua personalidade e capacidade judiciárias) é a titular da relação controvertida, tal como 
apresentada pelo autor numa concreta acção e, como tal, está em condições de se ocupar do pedido, 
contradizendo -o.»

Mas, relativamente à questão da legitimidade passiva no âmbito da intimação para a prestação 
de informações, consulta de processos ou passagem de certidões, não tem sido uniforme o sentido da 
jurisprudência. (2)

Verificando -se, igualmente, como se salienta no douto Parecer do MP, divergência entre a doutrina:
 - No entendimento de João Caupers «A legitimidade passiva pertence à entidade pública a quem 

o pedido haja sido dirigido.» (3)
 - Vieira de Andrade mostra -se hesitante ao considerar que «(a) legitimidade passiva parece caber, 

nos termos gerais, à pessoa colectiva ou ao ministério a que pertence o órgão em falta (10º, n.º 2) – o 
que se justificaria nestes processos por uma das dificuldades de utilização do meio ser, por vezes, a de 
determinar a autoridade responsável que deve ser o destinatário da intimação. No entanto, não se pode 
ignorar a referência do artigo 107º à autoridade (e não à entidade) requerida – julgamos, pois, que, a 
não se considerar a existência aqui de um regime especial de legitimidade, o requerente deverá sempre 
que possível, identificar o órgão responsável, para que o tribunal possa directamente citá -lo e dirigir-
-lhe a intimação, sem dependência da organização interna da pessoa colectiva ou do ministério». (4)

 - Por sua vez, Aroso de Almeida e Fernandes Cadilha, não obstante reconhecerem que o facto da 
lei se reportar (arts. 20º, n.º 4, 104º, n.º 1 e 107º, n.º 1, todos do CPTA) à entidade administrativa ou 
à autoridade requerida, e não à pessoa colectiva pública ou ao ministério, pode levar a pensar que o 
pedido deve ser dirigido contra o próprio órgão que está em condições de facultar a consulta, de passar 
a certidão ou de prestar as informações, o que se compreenderia desde logo por se estar em presença 
de um processo de natureza urgente, são mais peremptórios em considerar que tal não afasta a regra 
geral da legitimidade passiva inscrita no art. 10º, n.º 2 do CPTA. (5)

 - E o mesmo Carlos Fernandes Cadilha, retomando posteriormente o tema, em outro local, (6) 
refere o seguinte:

«Uma questão discutida, no plano dos pressupostos processuais, é a de saber a intimação deve ser 
proposta contra a pessoa colectiva de direito público, ou, no caso do Estado, o ministério sobre cujos 
órgãos recaia o dever de facultar a informação, em obediência à regra geral de legitimidade passiva 
decorrente do artigo 10º, n.º 2, do CPTA, ou contra o órgão competente para prestar essa informa-
ção, como sugerem as referências feitas a “entidade administrativa” e a “autoridade requerida” nos 
artigos 104º, n.º 1, e 107º, n.º 1. Afigura -se ser de seguir o princípio geral, visto que, podendo subsistir 
dúvidas quanto à entidade competente para emitir a certidão, prestar as informações ou permitir a 
consulta do processo, mantém -se – mesmo quanto a este tipo de processos – a razão de ser da inovação 
introduzida pelo artigo 10º n.º 2, que visa justamente permitir ao requerente superar a dificuldade que 
poderia advir da imposição de identificar com precisão o órgão administrativo.

Em todo o caso, uma qualquer outra interpretação não pode ter qualquer consequência negativa 
quanto ao prosseguimento da instância, dado que, nos termos do artigo 10º, n.º 4, do CPTA, se deve 
ter a acção como regularmente proposta quando houver erro na identificação da entidade demandada.

Nesta perspectiva, em face do carácter urgente do processo, poderia até ser aconselhável que o 
requerente identificasse sempre que possível a autoridade responsável pelo cumprimento da intimação, 
de modo a evitar as delongas que poderão resultar, no plano burocrático, da aplicação do regime -regra 
de legitimidade passiva».

4.3. Como se viu, a decisão recorrida conclui pela absolvição da instância da entidade recorrida 
(o Ministério das Finanças) por entender ─ na esteira da jurisprudência do ac. do STA (SCA), de 
30/11/2004, processo n.º 0963/04 e em vários acórdãos do TCA Norte (cfr. supra a nota de rodapé 
n.º 3)  - que considerando o titular do dever na relação jurídico -administrativa em causa e apelando, 
precisamente, ao disposto no n.º 1 do art. 104º do CPTA é «contra a entidade administrativa competente, 
e não necessariamente contra o Ministério ou a pessoa colectiva, que haverá que ser instaurado o meio 
processual em causa.» Ou seja, tratar -se -á, nestes casos da intimação prevista nos arts, 104º e ss. do 
CPTA, de uma regra especial de atribuição de legitimidade passiva.

Ora, se a inovação introduzida pelo n.º 2 do citado art. 10º do CPTA visa «permitir ao requerente 
superar a dificuldade que poderia advir da imposição de identificar com precisão o órgão administrativo», 
então não se vê que as referências que os arts. 104º e 107º do CPTA fazem à «entidade administrativa 
competente» e à «citação da autoridade requerida» afastem a razão de ser daquela norma: com tal afirma-
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ção de «entidade administrativa competente» o que se pretende é, precisamente, ultrapassar a dificuldade 
de identificação do particular quanto ao órgão competente, sabido que aquele se dirige, normalmente, 
a uma entidade ou a um organismo dos quais não tem ou não lhe é normalmente exigível (erro descul-
pável) que tenha conhecimento quanto à distribuição interna de competências (7) e sabido, ainda, que a 
intimação pode ser deduzida contra concessionários e outras entidades que não integram a Administração.

Daí que, não obstante as apontadas referências feitas (no n.º 1 do art. 104º e no n.º 1 do art. 107º, 
ambos do CPTA) à «entidade administrativa competente» e à «autoridade requerida», se nos afigure, na 
senda do entendimento preconizado por Aroso de Almeida e Fernandes Cadilha, ser de aplicar a regra 
geral da legitimidade passiva constante do citado n.º 2 do art. 10º do mesmo CPTA (veja -se, aliás, que, 
relativamente aos processos cautelares, o n.º 1 do art. 117º do CPTA também faz referência à «entidade 
requerida», sem que se suscitem dúvidas sobre a aplicação, em tais casos, da regra geral da legitimidade 
passiva constante do n.º 3 do citado art. 10º do mesmo Código).

Assim, a sentença não deveria ter concluído, sem mais, pela absolvição da requerida (Ministério 
das Finanças) da instância, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do art. 89º do CPTA, por a isso 
obstar o disposto no referido n.º 2 do art. 10º e por também isso se inferir do disposto na alínea e) do 
n.º 2 e no n.º 3 do art. 78º do mesmo CPTA, onde (reportando embora a situação inversa  - indicação do 
órgão que praticou o acto, em vez de indicação da pessoa colectiva, como sucede no caso dos autos), 
se estatui que a indicação do órgão que praticou ou devia ter praticado o acto é suficiente para que se 
considere indicada, quando o devesse ter sido, a pessoa colectiva ou o ministério, pelo que a citação 
que venha a ser dirigida ao órgão se considera feita, nesse caso, à pessoa colectiva ou ao ministério a 
que o órgão pertence.

Em suma, a sentença recorrida enferma do erro de julgamento que a recorrente lhe imputa, care-
cendo, por isso, de ser revogada.

Procede, portanto, o recurso.
DECISÃO
Termos em que se acorda em julgar procedente o recurso, revogar a sentença recorrida e ordenar 

a baixa dos autos à 1ª instância a fim de, se a tanto nada mais obstar, serem apreciadas as demais ex-
cepções invocadas e, se for caso disso, o mérito do pedido de intimação.

Custas pela entidade recorrida, que contra -alegou.

Lisboa, 13 de Novembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Pedro Delgado — Isabel 
Marques da Silva.

(1) Mário Aroso de Almeida, O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos, 4ª ed., revista actualizada, 
Coimbra, Almedina, 2005, pp. 51 -52.

(2) Veja -se o acórdão proferido em 25/3/2011, no TCA Norte, no processo n.º 00639/09.9BEPRT, bem como os vários 
acórdãos aí referenciados (ac. do STA, de 30/11/2004, proc. n.º 0963/04; acs. do TCAN, de 3/6/2004, proc. n.º 00008/04, de 
26/3/2009, proc. n.º 00627/08.2BEPRT, de 8/7/2010, proc. n.º 00277/10.3BECBR, de 11/9/2008, proc. n.º 00315/08.9BECBR, 
de 19/2/2009, proc. n.º 00911/08.5BECBR), disponíveis em «www.dgsi.pt».

Mas em sentido diverso, vejam -se os acórdãos do TCA Sul, de 9/2/2006, proc. n.º 01329/06 e de 8/10/2009, proc. 
n.º 05372/09.

(3) Introdução ao Direito Administrativo, 9ª edição, Âncora Editora, 2007, pág. 385.
(4) A Justiça Administrativa, Lições, 9ª edição, pág. 264.
(5) Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 2005, págs. 528 e 529.
(6) Dicionário de Contencioso Administrativo, Almedina, 2006, p. 307.
(7) Até porque, considerando, por exemplo, atendimento ao público e satisfação das solicitações dos particulares, falamos 

de situações que poderão variar consoante a organização do ente, não existindo regra universal compartimentada, sendo por 
via do poder regulamentar interno que, no mais das vezes, se processa a distribuição de tarefas. 

 Acórdão de 13 de Novembro de 2013.

Assunto:

Custas. Responsabilidade pelas custas.

Sumário:

Não pode o sujeito passivo ser sancionado com custas pelo exercício de um direito 
de recurso quando este findou por decisão judicial de declaração de inutilidade 
da lide, por no âmbito da inspecção tributária da AT terem sido colhidos elemen-
tos esclarecedores de que o mesmo sujeito passivo nenhum acto tributário ilícito 
cometeu, ainda que tais elementos tenham sido dados a conhecer nos autos pelo 
mesmo sujeito passivo.
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Processo n.º 1662/13 -30.
Recorrente: Director Geral da Autoridade Tributária.
Recorrido: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1  - RELATÓRIO
A…, interpôs recurso da decisão do Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira que 

autorizou o acesso directo às suas contas bancárias ao abrigo do disposto no art. 63º -B das LGT e 
146º -B do CPPT no decurso de procedimento inspectivo ao exercício de 2009 na medida em que na 
declaração de rendimento desse ano foram evidenciados sinais de fortuna decorrentes de suprimentos 
superiores a € 50.000,00.

Por sentença de 30 de Março de 2013, o TAF de Braga, declarou extinção da instância por inutilidade 
superveniente da lide e condenou em custas a Fazenda Pública. Reagiu o Director -Geral da Autoridade 
Tributária, interpondo o presente recurso para o TCA Norte, que por acórdão de 13 de Setembro de 
2013, se declarou incompetente em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, considerando ser 
este STA o tribunal competente para tal. Nas alegações de recurso concluiu da seguinte forma:

1. No decurso do procedimento inspectivo, e existindo pressupostos para tributação nos termos 
do art. 89 -A da LGT, o SP, quando interpelado para o efeito, não efectuou a prova que impendia sobre 
si, de acordo como n.º 4 daquele preceito.

2. Perante tal recusa, e em face dos elementos conhecidos daquela situação concreta, o Director 
Geral da AT proferiu um despacho de autorização de derrogação de sigilo bancário.

3. Deste despacho apresentou o SP o recurso que está na origem dos presentes autos.
4. Ou seja, nesta sede discute -se se havia ou não fundamentos legais que permitissem ao Director 

Geral decidir no sentido em que o fez.
5. Tendo em conta o disposto no art. 63º -B nºs 1 e 5 da LGT, o referido recurso tinha efeito de-

volutivo pelo que o procedimento inspectivo continuou com os seus trâmites.
6. Deste modo, após o envio pelas entidades bancárias da documentação solicitada ao abrigo 

daquele despacho, a IT pôde concluir que, apesar de se verificarem os pressupostos para a tributação, 
o SP usou os meios financeiros de que dispunha para efectuar os suprimentos em causa.

7. Após o que encerrou o procedimento inspectivo sem correcções e dele notificou o SP que, por 
seu turno, veio posteriormente a dar conhecimento de tal facto ao Tribunal.

8. Nessa sequência, foi assim proferida a douta sentença, ora recorrida, determinando a inutilidade 
superveniente da lide e condenando a entidade ali recorrida no pagamento das custas.

9. Com o devido respeito, a douta sentença erra em dois pontos — nem a ali Recorrida concordou 
com essa declaração, nem os documentos que permitiram à AT encerrar o procedimento já estavam na 
sua posse, tendo sido obtidos entretanto, após o seu envio pelas entidades bancárias competentes.

10. Com efeito, o art. 10º do articulado apresentado pela entidade recorrida refere a pretensão da 
AT de que a decisão a proferir verse sobre o mérito da causa;

11. e os artigos 6º a 9º da mesma peça processual mencionam a existência da documentação en-
tretanto obtida, tendo em consideração o efeito devolutivo do recurso apresentado.

12. Perante a situação supra descrita, afigura -se -nos que só poderá ocorrer uma de duas situações:
13. Ou o requerimento apresentado pelo SP é tratado como uma desistência do pedido, uma vez 

que a decisão final do procedimento é do seu agrado, ficando as custas do processo a seu cargo — si-
tuação à qual a AT nada tem a opor;

14. Ou a sentença terá de se pronunciar expressamente sobre a existência ou não dos pressupostos 
legais que levaram a que o Director Geral proferisse o acto que nos autos está em causa.

15. A não ser assim, em última análise, o procedimento inspectivo terá de ser retomado, uma vez 
a documentação entretanto obtida passa a não ter qualquer fundamento válido na sua génese.

16. O que até poderia levar a resultado tanto absurdo quanto injusto — sabe -se agora — que seria 
o da correcção do rendimento colectável do SP com recurso aos critérios previstos na LGT, uma vez 
que os pressupostos existentes a isso conduzem.

17. Deste modo, necessariamente, na sequência do que foi dito anteriormente, deverá o douto 
Tribunal reconhecer não ser a Entidade aqui Recorrente responsável pelos encargos decorrentes da 
acção judicial contra si intentada — custas processuais  - porquanto agiu no estrito cumprimento da 
legalidade, e em face dos elementos de que dispunha, outra não poderia ser a sua atitude, sob pena de 
clara violação do princípio da legalidade tributária.

Com o que se fará a devida
JUSTIÇA
Contra -alegou o recorrido formulando as seguintes conclusões:
A. Está em causa nos presentes autos a douta decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Braga, em 30 de Março de 2013, e que julgou extinta a instância por inutilidade superveniente da lide.
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B. A Autoridade Tributária, não se conformando com tal decisão, recorreu da mesma, por con-
siderar que deveria ter sido proferida uma decisão que procedesse à apreciação do mérito do acto em 
causa ou que, em alternativa, considerasse o requerimento apresentado pelo aqui Recorrido como uma 
desistência do pedido.

C. O Recorrido não partilha do entendimento da Autoridade Tributária, considerando que as razões 
formuladas por esta, em sede de recurso, não são suficientes para alterar o entendimento sufragado na 
douta sentença de primeira instância recorrida, a qual deverá ser mantida na ordem jurídica.

D. O processo especial de derrogação do sigilo bancário é, nos termos do artigo 63º da LGT, 
instrumental/acessório em relação ao procedimento de inspecção em que se encontra inserido, não 
podendo, como tal, ser visto como um fim em si mesmo mas sim como um meio para alcançar os fins 
visados pelo procedimento de inspecção que lhe subjaz.

E. Assim sendo, a decisão que venha a ser tomada em sede de procedimento de inspecção tem, 
necessariamente, reflexos no âmbito do processo especial de derrogação do sigilo bancário.

F. Como tal, e já tendo sido proferida uma decisão definitiva, no âmbito do procedimento de 
inspecção, a qual determinou que este fosse encerrado sem que tivessem sido efectuadas correcções, 
importa concluir que a decisão de mérito que possa vir a ser proferida nos presentes autos é manifesta-
mente inútil, por ser insusceptível de modificar a situação jurídico -tributária do Recorrido.

G. É, portanto, de rejeitar o argumento da Autoridade Tributária de que a manutenção da sentença 
recorrida — a qual determinou a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide — implicaria 
a reabertura do procedimento de inspecção, e que tal poderia conduzir à tributação do aqui Recorrido.

H. De facto, tal possibilidade está vedada à Autoridade Tributária, por força dos princípios da 
legalidade, descoberta da verdade material, capacidade contributiva e boa -fé legalmente previstos, 
avultando, uma vez mais, a inutilidade superveniente da lide porquanto a posição jurídico -tributária 
do aqui Recorrido já se consolidou na ordem jurídica.

I. Sem prejuízo, e na hipótese de se equacionar a reabertura do procedimento de inspecção – o que 
não se concede –, sempre se dirá que estará na disponibilidade do aqui Recorrido apresentar os 
elementos bancários solicitados, pelo que, também por esta razão, o prosseguimento da presente 
acção é manifestamente inútil.

J. Para além disso, não é a referida inutilidade imputável ao aqui Recorrido mas sim à Autoridade 
Tributária que ignorou todas as justificações apresentadas e que lhe permitiam concluir, como veio a 
acontecer, pela inexistência dos pressupostos que permitem o recurso à avaliação indirecta.

K. Acresce que é de rejeitar o argumento da Autoridade Tributária que pugna no sentido de existir 
aqui uma desistência do pedido efectuado.

L. Com efeito, é o autor (aqui Recorrido) quem tem a faculdade de, livremente, desistir do pedido, 
não podendo a Autoridade Tributária substituir -se a este e procurar imputar -lhe uma desistência que 
não se verificou.

M. Em momento algum o Recorrido manifestou a intenção de desistir do pedido, pelo que, não o 
tendo feito expressamente, não pode a Autoridade Tributária invocar aquela causa de extinção da instância.

N. Ademais, tal conclusão não encontra qualquer correspondência com o texto dos requerimentos 
submetidos pelo Recorrido, nem espelha a vontade deste, pelo que deve a mesma ser liminarmente rejeitada.

O. Por último, insurge -se a Autoridade Tributária contra a condenação nas custas do processo 
por considerar que foi o Recorrido que deu causa à presente acção, argumento que também deve ser 
totalmente rejeitado.

P. De facto, e nos termos do artigo 450.º, n.º 3 do CPC — o qual constitui uma excepção à regra 
constante do artigo 446.º, n.º 1 do mesmo diploma —, é responsável pela totalidade das custas a parte 
a quem a inutilidade for imputável.

Q. No caso em apreço, a inutilidade da lide é imputável à Autoridade Tributária.
R. Ademais, e conforme consta da petição inicial apresentada, aquando da notificação da decisão 

de derrogação, o Recorrido ainda não tinha sido notificado do Projecto de Relatório de Inspecção Tri-
butária, nem tão -pouco do Relatório Final de Inspecção Tributária quanto ao ano de 2009.

S. Não lhe tendo ainda sido possível, como tal, apresentar a sua defesa, pelo que, até que tal se 
verificasse, a Autoridade Tributária deveria ter -se coibido de derrogar o sigilo, porquanto esta decisão 
poderia afigurar -se como inútil.

T. Sem prejuízo, refira -se ainda que não pode o Recorrido ser penalizado pelo exercício de um 
direito que lhe é legalmente reconhecido — o de reagir contra o despacho que determinou a derrogação 
do sigilo quando este é ilegal.

U. Pelas razões expostas, é manifesto que a douta sentença, posta em crise pela Autoridade Tri-
butária, deve ser integralmente mantida.

Termos em que, em face da fundamentação exposta e porque a douta sentença bem decidiu, 
deve a mesma ser mantida e negado provimento ao presente recurso apresentado pela Autoridade 
Tributária, assim fazendo V. Exas. costumada Justiça.
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O EMMP neste STA pronunciou -se, concordando com o MP no TCA Norte que emitiu o 
seguinte parecer:

1 — Vem o presente recurso jurisdicional interposto da sentença proferida pelo TAF de Braga 
em 30.3.13, que decidiu julgar extinta a instância por inutilidade superveniente da lide, condenando a 
FP no pagamento das custas.

2 — O A/recorrido veio interpor recurso da decisão do Director Geral da Autoridade Tributária e 
Aduaneira que autorizou o acesso directo às suas contas bancárias, ao abrigo do disposto no artº 63º -B 
da LGT e 146º B do CPPT, no decurso do procedimento inspectivo ao exercício de 2009, por na decla-
ração de rendimento desse ano terem sido evidenciados sinais de fortuna decorrentes de suprimentos 
superiores a € 50 000,00.

3 — A AI solicitou a derrogação do sigilo bancário ao abrigo dos artºs 87º e 89º A da LGT, por o A. 
não ter fornecido os elementos solicitados para cumprimento do disposto no n.º 3 do artº 89º A da LGT.

4 — Por requerimento de fls 118 e seguintes o A. veio juntar documentos da AT — notificação da 
conclusão dos actos de inspecção tributária (artº 61º do RCPIT) e, notificação do resultado da acção de 
inspecção — artº 62º do RCPIT, onde esta entidade considera não haver lugar a liquidação adicional 
ou oficiosa, concluindo pela não verificação dos pressupostos de determinação da matéria colectável 
por métodos indirectos com base em manifestações de fortuna.

5 — Notificada de tal requerimento, a AT pronuncia -se no sentido de não prescindir da apreciação 
do mérito da causa, por o R não requerer a desistência da instancia, acrescentando haver fundamento para 
“averiguar da origem e natureza dos meios utilizados para a aquisição de bens” e que “o que não existia 
de todo era fundamento para que este contencioso, tivesse sido originado, se os contribuintes tivessem 
fornecido os elementos necessários à justificação quando os mesmos lhes foram solicitados”.

6 — No seu parecer o Mº Pº entende que a situação configura inutilidade superveniente da lide, 
resultando de facto imputável ao A/recorrido a quem deverá ser atribuída a responsabilidade pelo 
pagamento das custas.

7 — Nas conclusões das alegações o recorrente imputa à decisão recorrida erro de julgamento.
8 — Foram juntas contra -alegações.
9 — Entendemos que assiste razão ao recorrente
10 — Acompanha -se, por isso, a argumentação desenvolvida nas suas alegações no entendimento 

de que a sentença sindicada não deverá manter -se na ordem jurídica, por ter feito incorrecta interpretação 
dos factos e errada aplicação do direito.

Com efeito,
11 — Face ao alegado pelas partes e aos documentos juntos, concluindo -se não haver lugar à 

liquidação adicional ou oficiosa, deixa de ter utilidade o presente recurso judicial deduzido pelo A/re-
corrente com vista a obter a anulação do acto de derrogação do sigilo bancário uma vez que a pretensão 
por si deduzida foi já satisfeita por outro modo.

12 — A inutilidade superveniente da lide determina a extinção da instância, nos temos da alínea e) 
do artº 287º do CPC, aplicável ex vi do artº 2º do CPPT.

13— Nos termos do artº 450º n.º 3 do CPC, na redacção aqui aplicável, nos casos de extinção da 
instância por impossibilidade ou inutilidade superveniente da lide que não aqueles que se encontram 
previstos nos nºs 1 e 2 daquele artigo, “a responsabilidade pelas custas fica a cargo do autor ou reque-
rente, salvo se tal impossibilidade ou inutilidade for imputável ao réu ou requerido, caso em que é este 
o responsável pela totalidade das custas.”

14 — A regra é, portanto, a de que, nos casos de inutilidade ou impossibilidade superveniente da 
lide, as custas ficam a cargo do autor.

15 — No caso em apreço, o facto gerador da inutilidade reconduz -se ao resultado da acção da 
inspecção, para a qual foi determinante o acesso à documentação bancária que após analise, permitiu aos 
serviços da inspecção tributária concluir — que o recorrente detinha meios para efectuar as aquisições 
e o nexo de causalidade entre estes e as manifestações de fortuna evidenciadas  - o que o contribuinte 
poderia ter demonstrado logo à partida, quando instado para efeito do artº 59º da LGT.

16 — Neste contexto, o recorrido é responsável pelo pagamento das custas.
Termos em que deve ser CONCEDIDO provimento ao recurso.
2  - FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” não fixou matéria de facto, mas os autos evidenciam que na pendência 

dos presentes autos a referida inspecção foi concluída não havendo lugar a liquidação adicional ou 
oficiosa.

3  - DO DIREITO
A meritíssima juíza do TAF de Braga, declarou extinção da instância por inutilidade superveniente 

da lide e condenou em custas a Fazenda Pública por entender que:
“A…, com os demais sinais nos autos, veio interpor recurso da decisão do Director Geral da Au-

toridade Tributária e Aduaneira que autorizou o acesso directo às suas contas bancárias ao abrigo do 
disposto no art. 63º -B das LGT e 146º -B do CPPT no decurso de procedimento inspectivo ao exercício 
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de 2009 na medida em que na declaração de rendimento desse ano foram evidenciados sinais de fortuna 
decorrentes de suprimentos superiores a € 50.000,00.

Na pendência destes autos a referida inspecção foi concluída não havendo a liquidação adicional 
ou oficiosa o que determina a perda de utilidade do prosseguimento destes autos.

Ambas as partes concordam com a inutilidade superveniente da lide.
Importa apurar a responsabilidade pelas custas.
No entendimento da FP e do Digno Magistrado do MP, junto deste Tribunal, a responsabilidade 

pelas custas é do autor, por sua vez o mesmo defende ser da FP.
Refere o Digno Magistrado do Ministério Público que a referida inspecção teve por base os ele-

mentos disponíveis maxime da documentação bancária do contribuinte, aqui recorrente.
Sucede que a referida consulta da documentação bancária encontrava -se impugnada judicial-

mente através destes autos, logo a AT só podia concluir como o fez com base nos outros documentos 
existentes na inspecção.

Assim sendo, não podemos, com o devido respeito, concordar com a tese que atribui responsabi-
lidade pelas custas ao autor, devendo as mesmas ficar a cargo da AT.

Aqui chegados, facilmente se conclui que nenhum efeito útil trará ao requerente a prossecução 
destes autos, uma vez que a Inspecção Tributária concluiu pela não emissão de liquidação, impondo-
-se declarar a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide, nos termos da alínea e) do 
art. 287.º do CPC, aplicável ex -vi alínea e) do art. 2.º do CPPT.

Pelo exposto, julgo extinta a presente instância por inutilidade superveniente da lide.
Custas a cargo da FP.”
DECIDINDO NESTE STA
Se bem interpretamos as conclusões de recurso são duas as questões a decidir:
Saber se a declaração de extinção da instância por inutilidade da lide enferma de erro e saber quem 

responde pelas custas determinadas na sentença.
Para a recorrente Fazenda Pública (depreende -se) a decisão de extinção da instância por inutilidade 

da lide estaria bem desde que não tivesse sido condenada nas custas. Mas porque o foi defende em ter-
mos hipotéticos que ou o requerimento do sujeito passivo de fls. 118 e segs devia ter sido tratado como 
desistência do pedido ficando as custas a cargo deste ou então que devia ter -se pronunciado a decisão 
de 1ª Instância sobre a existência ou não dos pressupostos legais que levaram a que o Senhor Director 
Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira tenha autorizado a derrogação do sigilo bancário.

Vejamos, dilucidando:
Em primeiro lugar, cumpre salientar que o requerimento apresentado pelo sujeito passivo a fls. 118 

e segs. não pode ser qualificado, atento o seu conteúdo, como desistência do pedido pois que o não 
é, objectivamente. Nesse requerimento destacou -se o resultado da inspecção tributária consistente em 
“(...) não resultam quaisquer atos tributários ou em matéria tributária que lhe sejam desfavoráveis 
(está a AT a referir -se ao sujeito passivo) e em face deste resultado o sujeito passivo salientou (reite-
rando) que no ano de 2009 (ano a que respeitava a derrogação de sigilo bancário que estava a atacar 
no presente recurso) não se verificou qualquer omissão de rendimentos na respectiva declaração. E 
dado este conhecimento aos autos, nada mais disse ou requereu. A decisão de extinção da instância 
foi da lavra do Mº juiz e mostra -se acertada na consideração, óbvia, de que já não adianta discutir a 
legalidade ou não da decisão de derrogação de sigilo bancário (discussão que só era importante porque 
a concluir -se pela sua ilegalidade em sede de julgamento encerrava o potencial, de poder determinar a 
anulação um possível acto lesivo para o contribuinte (liquidação de imposto) que no caso por decisão 
da administração tributária não foi determinada. Para quê apreciar, ainda, os pressupostos legais de um 
acto que a ser declarado legal ou ilegal nenhuns efeitos teria, terminada que está a inspecção tributária. 
Concordamos que sendo a derrogação do sigilo bancário apenas um meio para alcançar os fins visados 
pelo procedimento de inspecção em que se insere e tendo o procedimento de inspecção sido encerrado, 
os presentes autos não devem subsistir, por a decisão que viesse a ser proferida nos mesmos se afigurar 
como manifestamente inútil. Ora, os actos inúteis são proibidos e de evitar em sede processual e proce-
dimental e por consequência foi bem determinada a extinção da instância por inutilidade superveniente 
da lide nos termos do artigo 287º alínea e) do CPC de 1961, actual artº 277º do CPC de 2013.

Cumpre agora apreciar a responsabilidade pelas custas
À face dos artºs 446º n.º 1 e 450º nºs 3 e 4 do CPC de 1961 actuais artigos 527º e 536º nºs 3 e 4 

do CPC de 2013 são as seguintes regras de responsabilidade pelas custas que estão em vigor quando 
extinta a instância por inutilidade superveniente da lide:

Primeiro preceito referido:
1  - A decisão que julgue a acção ou algum dos seus incidentes ou recursos condenará em custas 

a parte que a elas houver dado causa ou, não havendo vencimento da acção, quem do processo tirou 
proveito.

(...)
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Segundo preceito citado:
(...)
3  - Nos restantes casos de extinção da instância por impossibilidade ou inutilidade superveniente 

da lide, a responsabilidade pelas custas fica a cargo do autor ou requerente, salvo se tal impossibilidade 
ou inutilidade for imputável ao réu ou requerido, caso em é este o responsável pela totalidade das custas.

4  - Considera -se, designadamente, que é imputável ao réu ou requerido a inutilidade superve-
niente da lide quando esta decorra da satisfação voluntária, por parte deste, da pretensão do autor 
ou requerente, fora dos casos previstos no n.º 2 do artigo anterior e salvo se, em caso de acordo, as 
partes acordem a repartição das custas.

O réu, para efeitos deste normativo, no presente caso é a Fazenda Pública que
agora recorre para este STA da decisão de 1ª Instância que a condenou em custas.
Desde já diremos que não lhe assiste razão.
Vejamos mais ao pormenor a sequência de actos processuais antecedentes da decisão de extinção 

da instância.
O sujeito passivo após ter interposto recurso da decisão do Director Geral da Autoridade Tri-

butária e Aduaneira que autorizou o acesso directo às suas contas bancárias (derrogação solicitada 
ao abrigo dos artºs 87º e 89º A da LGT, por aquele não ter fornecido os elementos solicitados para 
cumprimento do disposto no n.º 3 do artº 89º A da LGT, através do referido requerimento de fls 118 e 
seguintes veio juntar aos autos documentos da AT — notificação da conclusão dos actos de inspecção 
tributária (artº 61º do RCPIT) e, notificação do resultado da acção de inspecção — artº 62º do RCPIT, 
onde esta entidade considera não haver lugar a liquidação adicional ou oficiosa, concluindo pela não 
verificação dos pressupostos de determinação da matéria colectável por métodos indirectos com base 
em manifestações de fortuna.

Notificada da junção de tais elementos, a AT pronunciou -se no sentido de não prescindir da 
apreciação do mérito da causa, por o R não requerer a desistência da instancia, acrescentando haver 
fundamento para “averiguar da origem e natureza dos meios utilizados para a aquisição de bens” e 
que “o que não existia de todo era fundamento para que este contencioso, tivesse sido originado, se 
os contribuintes tivessem fornecido os elementos necessários à justificação quando os mesmos lhes 
foram solicitados”.

É este não fornecimento de elementos bancários “ab inicio” extra processo judicial ou procedi-
mento administrativo que fundamenta a argumentação de que a responsabilidade pelas custas deve ser 
atribuída ao sujeito passivo.

Mas não entendemos assim.
Não obstante o dever de colaboração com a AT que impende sobre os sujeitos passivos, a invasão 

de uma área da esfera de direitos situados no domínio da vida privada, como é o sigilo bancário sobre as 
posses financeiras de qualquer cidadão, carece de especiais cuidados porque manifestamente se pretende 
proteger esse sigilo. Existem regras para o levantar e não deve ser levantado a não ser quando razões 
ponderosas o determinem. Daí a previsão legal do presente meio de reacção contra a decisão adminis-
trativa de levantamento do sigilo bancário a qual tem de ser fundamentada. Não pode ser penalizado 
em processo judicial, iniciado por si, e que acabou por inutilidade da lide, o sujeito passivo que não 
aceitou a fundamentação do despacho administrativo que determinou a invasão da referida área da sua 
esfera jurídica de direitos ao não entregar, os elementos bancários solicitados pela AT e usou dos meios 
tutelares jurisdicionais para defesa dos seus direitos, quando não obstante essa reacção e por virtude 
do efeito meramente devolutivo do recurso impugnatório da decisão administrativa de levantamento 
do sigilo bancário chegaram ao conhecimento desta, na pendência do recurso judicial, elementos ban-
cários que a levaram a considerar que em relação ao período sob inspecção não resultam quaisquer 
actos tributários susceptíveis de integrarem infracções do sujeito passivo que devessem determinar a 
aplicação de métodos indirectos de tributação.

Em suma: Não pode o sujeito passivo ser sancionado com custas pelo exercício de um direito 
de recurso quanto este findou por decisão judicial de declaração de inutilidade da lide, por no âmbito 
da inspecção tributária da AT terem sido colhidos elementos esclarecedores de que o mesmo sujeito 
passivo nenhum acto tributário ilícito cometeu, ainda que tais elementos tenham sido dados a conhecer 
nos autos pelo mesmo sujeito passivo.

Em consequência do que ficou dito, o recurso da Fazenda Pública deve improceder e a sentença 
recorrida deve ser confirmada.

4  - DECISÃO:
Pelo exposto acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar a 

decisão recorrida. Custas do presente recurso a cargo do ora recorrente.

Lisboa, 13 de Novembro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente 
Torrão. 
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 Acórdão de 27 de Novembro de 2013.

Assunto:

Impugnação. IMI. Caducidade do licenciamento de loteamento.

Sumário:

 I — Os lotes de terreno para construção constituem -se com a emissão da licença de 
loteamento, constando, de forma especificada, do respectivo alvará [artigo 77.º, 
n.º 1, alínea e) do RJUE então vigente].

 II — A caducidade da licença de loteamento, ao extinguir os direitos a que se reporta, 
produz efeitos nos lotes criados por força do licenciamento.

 III — Deixando os lotes previstos no licenciamento caduco de existir como tais, não 
pode sobre estes incidir IMI.

Processo n.º 76/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A FAZENDA PÚBLICA recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Admi-

nistrativo e Fiscal de Almada, de 14 de Julho de 2012, que julgou procedente a impugnação judicial 
deduzida por A……………….., LDA, contra liquidações de IMI relativos aos anos de 2006 a 2009 
e contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa de tais liquidações, apresentando para tal as 
seguintes conclusões:

I – A caducidade do alvará de loteamento implica, em regra, a extinção dos direitos atribuídos 
pelo ato administrativo de loteamento titulado por aquele alvará, perdendo os lotes de terreno resul-
tantes da operação de loteamento, a sua autonomia, deixando, juridicamente, de ter existência jurídica, 
recuperando o prédio loteado a sua natureza anterior.

II – No entanto, não podemos escamotear que a lei admite a sobrevivência de alguns desses 
lotes, ou mesmo todos, à declaração de caducidade, concretamente daqueles para os quais tenha sido 
aprovado pedido de licenciamento ou de autorização de obras de edificação neles projectadas, como 
expressamente vem previsto no n.º 4 do artigo 38.º do DL n.º 448/91 de 29 de Novembro, com as alte-
rações introduzidas pelo DL 334/95, de 28/12, ratificado com alterações pela Lei n.º 26/96, de 01/08.

III – Para efeitos de tributação, o disposto no art. 2.º do CIMI que dispõe: “1. Para efeitos do 
presente Código, prédio é toda a fracção de território, abrangendo as águas, plantações, edifícios 
e construções de qualquer natureza nela incorporados ou assentes, com carácter de permanência, 
desde que faça parte do património de uma pessoa singular ou colectiva e, em circunstâncias normais, 
tenha valor económico, bem como as águas, plantações, edifícios ou construções, nas circunstâncias 
anteriores, dotados de autonomia económica em relação ao terreno onde se encontrem implantados, 
embora situados numa fracção de território que constitua parte integrante de um património diverso 
ou não tenha natureza patrimonial.”.

IV – Ora, o conceito de terrenos para construção é aferido, em função da sua destinação objectiva 
ou subjectiva. Sendo certo que, são terrenos para construção, no primeiro caso, os terrenos a que tiver 
sido concedida licença ou autorização, admitida comunicação prévia ou emitida informação prévia 
favorável de operação de loteamento ou de construção e, no segundo, os terrenos declarados para 
construção no título aquisitivo, sendo que é esta destinação subjectiva do prédio que tem relevância 
quando se não verifique a destinação objectiva revelada por um daqueles títulos.

V – “In casu”, a declaração de caducidade do licenciamento urbanístico, não se deveu à descon-
formidade da operação de loteamento anteriormente aprovada com qualquer plano de ordenamento 
do território ou com qualquer outro facto impeditivo de qualquer construção ou edificação nesse 
espaço, mas apenas ao facto de a impugnante não ter concluído as obras de urbanização no prazo 
fixado no alvará.

VI – Pelo que, tratando -se de parcelas de terreno, física e juridicamente delimitadas no alvará de 
loteamento, situadas em aglomerado urbano, em local onde não é vedada a construção, com obras de 
urbanização já executadas, deverão ser fiscalmente tratadas como prédios urbanos, com a categoria 
de terrenos para construção.
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VII – Pelo que, é nosso entendimento que a douta sentença fez uma incorrecta interpretação das 
normas de incidência de IMI, mais concretamente os arts. 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 6.º do CIMI.

Nestes termos e nos mais de direito aplicável, requer -se a V.ªs Ex.ªs se dignem julgar PROCE-
DENTE o presente recurso, por totalmente provado e em consequência ser a douta Sentença ora 
recorrida, revogada e substituída por douto Acórdão que julgue a Impugnação improcedente.

2 – Contra -alegou a recorrida, concluindo nos termos seguintes:
i. A Recorrida deduziu impugnação judicial contra os actos de liquidação de 2006 26502650, 

n.º 2006 265026503, n.º 2007 267557103, n.º 2007 389046703, n.º 2008 288498803, n.º 2008 397334803 
e n.º 2009 53234403, no montante total de €62.725,20 (sessenta e dois mil, setecentos e vinte cinco 
euros e vinte cêntimos), referentes aos anos de 2006 a 2009, emitidos pelo Serviço de Finanças de 
Palmela.

ii. A questão decidenda nos presentes autos reconduz -se, pois, fundamentalmente a uma questão 
de direito – a qualificação do prédio inscrito na matriz da freguesia do ……………., concelho de Pal-
mela, sob o artigo 87.º  - secção F, nos termos do Código do IMI.

iii. As liquidações do IMI objecto dos presentes autos são ilegais por violação de lei e, bem as-
sim, por violação dos princípios da igualdade fiscal, da legalidade, da justiça e da verdade material, 
reconduzindo -se aquela ilegalidade à liquidação de um imposto sobre uma realidade inexistente.

iv. Conforme se demonstrou, por deliberação municipal tomada em reunião de Câmara de 22 de 
novembro de 2006, veio a Câmara Municipal de Palmela declarar a caducidade do Alvará de Lotea-
mento n.º 221, e, consequentemente, do licenciamento urbanístico titulado pelo mesmo.

v. Conforme decorre das alíneas b) e c), do n.º 2, do art.º 38.º do Decreto -Lei n.º 448/91, de 
29 de Novembro, republicado pelo Decreto -Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro, com a declaração de 
caducidade do alvará de loteamento e respectiva cassação do mesmo, o averbamento da divisão em 
lotes de terreno perdeu os seus efeitos, regressando o prédio ao seu estado original, no caso de prédio 
rústico.

vi. Fruto da citada declaração de caducidade, e da posterior cassação do alvará de loteamento, 
o prédio em causa deixou de estar dividido em lotes de terreno para construção, pelo que o prédio 
loteado recuperou a sua natureza anterior.

vii. Acresce que, quando a operação de loteamento implica a realização de obras de urbaniza-
ção, como sucede no caso em apreço, a caducidade é extensível ao próprio licenciamento de obras 
de urbanização, uma vez que, nestes casos, o licenciamento das respectivas obras de urbanização é 
indissociável do alvará de loteamento do terreno, do qual faz parte integrante.

viii. Nestes casos o licenciamento urbanístico é uno e incindível, corporizado num único alvará 
(cfr. artigo 28.º n.º 2 do Decreto -Lei 334/95, de 28 de Dezembro). Assim, por decorrência da caduci-
dade, o prédio rústico anteriormente objecto de licenciamento deixou de ter aptidão para efeitos de 
construção, motivo pelo qual não podem os anteriores lotes ser objecto de compra e venda ou serem 
dados em garantia, pelo simples facto de jurídica e registalmente terem deixado de existir.

ix. Pelo que se impõe que o prédio “sub judice”, retome a sua classificação anterior de prédio 
rústico, pois o mesmo cumpre todos os requisitos de que a lei faz depender a sua classificação, pela 
positiva, como prédios rústicos.

x. Em face do exposto, os actos de liquidação do IMI referentes aos anos de 2006 a 2009 padecem, 
assim, de vício de violação de lei por erro sobre os pressupostos de facto.

xi. Por último, importa referir que, ainda que se entenda ser de atribuir a classificação de terreno 
para construção ao prédio em apreço, o que apenas por mero dever de patrocínio se concede, nunca o 
mesmo poderá ser tributado autonomamente por referência a cada um lotes constantes do já caducado 
Alvará de loteamento 221/99, mas tão só pelo terreno único existente, o que assim é de respeitar face 
às regras de classificação dos prédios constantes do Código do IMI.

NESTES TERMOS E NOS DEMAIS DE DIREITO APLICÁVEIS, SEMPRE COM O DOUTO 
SUPRIMENTO DE V. EXAS., DEVERÁ SER CONSIDERADO IMPROCEDENTE O RECURSO 
APRESENTADO PELA ILUSTRE REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA, E ASSIM, CONFIR-
MADA, A DOUTA SENTENÇA RECORRIDA QUE CONSIDEROU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA 
 TOTALMENTE PROCEDENTE.

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

«(…)
A nosso ver o recurso não merece provimento.
A questão controvertida prende -se com o enquadramento legal, em sede de IMI, dos prédios já 

inscritos na matriz como terrenos para construção, após caducidade do alvará de loteamento e obras 
de urbanização.

Como regra, a caducidade do alvará e consequente licença de loteamento implica a extinção dos 
direitos atribuídos pelo acto de licenciamento, donde resulta que os lotes de terreno, resultantes da 
operação de loteamento perdem autonomia, deixando de ter existência jurídica.



4549

Embora seja este o efeito regra da declaração de caducidade do loteamento, a lei admite a sobrevi-
vência à declaração de caducidade, concretamente, dos lotes para os quais tenha sido aprovado pedido 
de licenciamento ou de autorização de obras de edificação neles projectadas, nos termos do estatuído 
no artigo 38.º/4 do DL 448/91, de 29 de Novembro.

No caso em análise não se verifica a situação prevista no artigo 38.º, n.º 4 do DL 448/91 sendo 
certo que, nos termos do disposto no artigo 47.º do DL 448/91, a Câmara Municipal de Palmela, além 
de declarar a caducidade do licenciamento do loteamento, determinou que as obras de urbanização 
fossem concluídas por conta da recorrente, titular do alvará, acionando, para o efeito, a garantia que 
havia sido prestada.

Nos termos do disposto no artigo 2.º do CIMI “prédio é toda a fracção de território, abrangendo 
as águas, plantações, edifícios e construções de qualquer natureza nele incorporadas ou assentes, com 
carácter de permanência, desde que faça parte do património de uma pessoa singular ou colectiva e, 
em circunstâncias normais tenha valor económico, bem como as águas, plantações, edifícios ou cons-
truções, nas circunstâncias anteriores, dotados de autonomia económica em relação ao terreno onde se 
encontrem implantados, embora situados numa fracção de território que constitua parte integrante de 
um património diverso ou não tenha natureza patrimonial.”

Por força do disposto no artigo 3.º do CIMI, por regra, são rústicos “os prédios situados fora de 
um agregado urbano que não sejam de classificar como terrenos para construção e os “terrenos situados 
dentro de um aglomerado urbano, desde que, por força de disposição legalmente aprovada, não possam 
ter utilização geradora de rendimentos ou só possam ter utilização geradora de rendimentos agrícolas 
e estejam a ter, de facto, esta afectação.

São urbanos todos os prédios que não devam ser classificados como rústicos – artigo 4.º do CIMI.
Nos termos do estatuído no artigo 6.º do CIMI consideram -se terrenos para construção “os ter-

renos situados dentro ou fora de um aglomerado urbano, para os quais tenha sido concedida licença 
ou autorização, admitida comunicação prévia ou emitida informação prévia favorável de operação de 
loteamento ou de construção, e ainda aqueles que assim tenham sido declarados no título aquisitivo, 
exceptuando -se os terrenos em que as entidades competentes vedam qualquer daquelas operações, 
designadamente em zonas vedadas, áreas protegidas …”.

Por força do estatuído no artigo 6.º/4 do CIMI enquadram -se na previsão da alínea d) do n.º 1 (ou-
tros) “… os terrenos situados dentro de um aglomerado urbano que não sejam terrenos para construção 
nem se encontrem abrangidos pelo disposto no n.º 2 do artigo 3.º e ainda os edifícios e construções 
licenciados, ou, na falta de licença, que tenham como destino normal outros fins que não os referidos 
no n.º 2 e ainda os da excepção do n.º 3.

Como sustenta o Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa no voto de vencido exarado no Acórdão 
do STA, de 31 de Janeiro de 2008 (proferido no recurso n.º 0764/07), cujo discurso fundamentador se 
subscreve, a declaração de caducidade da licença de loteamento os lotes cuja criação ela titulava aos 
quais não foram deferidos pedidos de licenciamento das construções neles projectadas deixaram de ter 
existência. Deixaram, assim, de existir como prédios autónomos para efeitos de IMI, pois deixaram de 
ser fracções juridicamente individualizadas e só essas fracções juridicamente individualizadas cabem 
no conceito de prédio, face ao estatuído no artigo 2.º do CIMI.

Por outro lado, como se refere no voto de vencido “… não valem aqui considerações de preva-
lecimento da realidade económica sobre a realidade jurídica, pois, nesta matéria, não há uma reali-
dade económica distinta da realidade jurídica: se, relativamente a um determinado prédio em que foi 
licenciada uma operação de loteamento, caduca o alvará, as possibilidades construtivas que derivam 
desse licenciamento desaparecem, só voltando a existir, nos mesmos ou em diferentes moldes, se for 
licenciada uma nova operação de loteamento.

Por outro lado, o valor económico da globalidade do terreno abrangido por aquela operação varia 
com a subsistência ou não da possibilidade jurídica de concretizar tal operação, que depende na não 
caducidade do respectivo alvará, não sendo indiferente fazer incidir a contribuição autárquica sobre as 
hipotéticas parcelas ou sobre a globalidade do terreno em que elas estavam projectadas. Tanto basta 
para concluir, assim, que os actos de liquidação impugnados, que tiveram subjacente a existência de 
fracções de território juridicamente inexistentes, enfermem de vício de violação de lei, por erro sobre 
os pressupostos de facto, o que justifica a sua anulação (art. 135.º do CPA).”

O terreno em que estava projectada a criação de lotes pode, eventualmente continuar a ser consi-
derado um prédio urbano com a configuração que tinha antes da operação de loteamento, verificados os 
requisitos do artigo 6.º/1/d)/4 do CIMI (não constando do probatório, salvo melhor juízo, factualidade 
bastante para decidir nesse sentido), ou, então, voltar a ser classificado como prédio rústico.

De qualquer modo, independentemente dessa classificação, as liquidações sindicadas ao incidirem, 
individualmente, sobre cada um dos pretensos 47 lotes que, como se viu, não têm manifestamente, exis-
tência jurídica sofrem de vício de violação de lei, por erro sobre os pressupostos de facto e de direito.

Termos em que, pelos apontados fundamentos, deve negar -se provimento ao presente recurso 
jurisdicional, mantendo -se a sentença recorrida na ordem jurídica.»



4550

4 – Notificadas as partes do parecer do Ministério Público, veio a recorrente pronunciar -se nos 
termos de fls. 200 a 203, manifestando discordância com o teor do referido parecer e reiterando a 
posição por si defendida nas alegações de recurso, mais invocando em favor do que alega o Acórdão 
deste STA de 31 de Janeiro de 2008, rec. n.º 0764/07 (que parcialmente transcreve).

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
5 – Questão a decidir
É a de saber se bem decidiu a sentença recorrida ao julgar verificado o vício de violação de lei 

das liquidações de IMI sindicadas, incidentes sobre lotes de terreno constantes de alvará de loteamento 
cassado após declaração de caducidade do licenciamento urbanístico efectuado pela Câmara Munici-
pal, tendo esta requerido à Conservatória do Registo Predial competente o cancelamento do alvará de 
loteamento.

6 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada objecto do recurso foram dados como 

provados os seguintes factos:
1. Em 16/09/1999 a Câmara Municipal de Palmela emitiu o Alvará de Loteamento n.º 221, em 

nome da Impugnante, o qual tem o teor constante do doc. n.º 10 junto com a p.i., que aqui se tem por 
transcrito e do qual consta, entre o mais: (…) Cfr. doc. a fls. 45 -51 dos autos.

2. Em 22/11/2006 a Câmara Municipal de Palmela declarou a caducidade do licenciamento 
urbanístico, a que corresponde o Alvará n.º 221, referido em 1. Supra, constando da respectiva deli-
beração, que aqui se tem por transcrita, entre o mais, que:

“(…) Ultrapassado o prazo determinado no art. 101.º do CPA – Código de Procedimento Admi-
nistrativo, propõe -se que seja declarada a caducidade do licenciamento urbanístico, comunicando tal 
facto à CCDR.LVT – (…) e à Conservatória do Registo Predial de Palmela, bem como que e por conta 
do titular do alvará, se concluam as obras de urbanização.” Cfr. doc. n.º 11 a fls. 52 -54 dos autos.

3. Em 18/12/2006 os serviços da Câmara Municipal de Palmela notificam a Conservatória do 
Registo Predial de Palmela, nos seguintes termos:

“Serve a presente para informar V. Exa. que esta Câmara Municipal em reunião pública reali-
zada em 22/11/2006, deliberou cassar o alvará de loteamento n.º 221 emitido em 16/09/1999 a favor 
de A……………….., Lda, atendendo a que as obras de urbanização não foram realizadas no prazo 
fixado pela licença.

Desta forma vem esta Câmara Municipal requerer a V. Exa., nos termos do Código do Registo 
Predial o cancelamento do alvará de loteamento atrás referido.” Cfr. doc. n.º 12 a fls. 56 dos autos.

4. A Administração Fiscal procedeu à liquidação de IMI referente aos anos de 2006, 2007, 2008 
e 2009, relativamente aos prédios da titularidade da Impugnante, conforme consta das seguintes de-
monstrações: (…) Cfr. docs. 1 a 8 a fls. não numeradas do processo administrativo.

5. Em 14/03/2011, a Impugnante apresentou no Serviço de Finanças de Palmela, um pedido de 
Revisão Oficiosa dos actos de liquidação de IMI referidos em 4. Supra. Cfr. docs. a fls. não numeradas 
do processo administrativo.

6. Em 05/04/2011, por despacho da Chefe de Finanças do Serviço de Finanças de Palmela, foi 
indeferido o pedido de revisão oficiosa referido em 5. Supra. Cfr. doc. n.º 1 a fls.24 dos autos.

7 – Apreciando
7.1 Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida ao julgar procedente a impugnação das 

liquidações de IMI sindicadas
A sentença recorrida, a fls. 112 a 134 dos autos, julgou procedente a impugnação judicial deduzida 

pela ora recorrida contra liquidações de IMI respeitantes a 47 lotes de terrenos para construção constantes 
de alvará de loteamento cassado pela Câmara Municipal de Palmela após declaração de caducidade da 
licença de realização da operação de loteamento, fundamentando o decidido nos seguintes termos (cfr. 
sentença recorrida, a fls. 130 a 132 dos autos):

«A questão a dirimir prende -se com os efeitos da caducidade do acto de licenciamento, de forma a 
poder precisar a situação jurídica dos lotes que resultaram do alvará que titulou a operação de loteamento.

Ora, os lotes constituem -se com a emissão da licença de loteamento, devendo constar, de forma 
especificada, do respectivo alvará, cfr. art. 77.º, n.º 1, alínea e), do RJUE.

Com a declaração de caducidade, o acto de licenciamento deixa de existir juridicamente, produ-
zindo efeitos relativamente a todos os direitos que não foram exercidos ao abrigo do mesmo.

Verifica -se, no entanto, que os efeitos da declaração de caducidade não se produzem necessaria-
mente em relação a todos os lotes, v.g. no caso dos lotes para os quais tenha sido aprovado pedido de 
licenciamento para obras de edificação, cfr. 71.º, n.º 7 do RJUE.

Por outro lado, a própria Câmara Municipal pode proceder à execução das obras de urbanização 
previstas no licenciamento, mesmo após a declaração de caducidade, acionando a caução (garantia 
bancária) prestada pelo titular do alvará, cfr. art. 84.º, n.º 1, do RJUE.
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Deste modo, considera este Tribunal que a declaração de caducidade do licenciamento urbanístico 
não reverte a natureza do prédio objecto de loteamento, de prédio urbano para prédio rústico, atendendo 
a que o mesmo mantém a sua qualificação de tereno para construção adquirida com a concessão de 
licença de operação de loteamento. É que a declaração de caducidade apresenta -se como uma sanção 
pelo incumprimento do titular do alvará, reprimindo a negligência imputada ao mesmo (causa impu-
tável ao particular pela não realização da operação urbanística). Por outro lado, não fica precludida a 
realização de obras urbanísticas em conformidade com a licença caducada pela própria Câmara, como 
atrás se referiu, bem como a eventual edificação construtiva em alguns dos lotes tal como previstos 
no alvará, desde que esses direitos se tivessem constituído até à data da declaração de caducidade. 
Mantém -se, assim, a viabilidade construtiva, mesmo após a declaração de caducidade. Desta forma, 
não se vislumbra como defensável que os prédios urbanos (terrenos para construção), deixem de o ser, 
por efeito da declaração de caducidade.

No entanto, tem -se presente que o licenciamento de um loteamento urbanístico, inclui o direito à 
constituição dos próprios lotes, que por essa via, adquirem autonomia jurídica, enquanto prédios urbanos 
para efeitos jurídico -tributários, nomeadamente sendo objecto de actos individualizados de liquidação 
em sede de IMI, ou seja, a concessão da licença de loteamento produz efeitos jurídico -tributários, no-
meadamente na qualificação dos lotes como prédios urbanos, por via de serem considerados terrenos 
para construção, cfr. art. 6.º, n.º 1, alínea c) e n.º 3, do CIMI.

Ademais, o licenciamento de um loteamento, inclui a especificação dos elementos definidores dos 
lotes, (alguns dos quais são elementos condicionantes dos actos de liquidação) de que são exemplos as 
áreas, a localização, a finalidade, etc. cfr. art. 77.º, n.º 1, alínea e), do RJUE.

Sucede, no entanto, que o efeito da caducidade é o da extinção dos direitos a que se reporta, vide 
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 27/10/2004, Recurso n.º 581/02, não podendo esta, 
deixar de produzir efeitos nos lotes criados por força do licenciamento ao loteamento, que assim deixam 
de existir juridicamente como tais.

Neste sentido aponta ainda a imposição legal de comunicação à Conservatória do Registo Predial 
da cassação do Alvará de loteamento, para efeitos de anotação à descrição ou de cancelamento do 
respectivo registo, cfr. art. 79.º, n.º 2, do RJUE.

Esta posição foi assumida no voto de vencido do Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, no Acór-
dão do Supremo Tribunal administrativo de 31/01/2008, Processo n.º 0764/07, e à qual se adere, por 
concordância.

Tendo os actos de liquidação impugnados incidido individualmente sobre prédios urbanos sem 
existência jurídica, vide 4. dos Factos Provados, os mesmos incorreram em erro sobre os pressupostos 
de facto, o que se reconduz ao vício de violação de lei.» (fim de citação).

Discorda do decidido a recorrente, imputando à sentença recorrida erro de julgamento por incor-
recta interpretação das normas de incidência de IMI, mais concretamente os arts. 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 6.º 
do CIMI, porquanto tratando -se de parcelas de terreno, física e juridicamente delimitadas no alvará de 
loteamento, situadas em aglomerado urbano, em local onde não é vedada a construção, com obras de 
urbanização já executadas, deverão ser fiscalmente tratadas como prédios urbanos, com a categoria 
de terrenos para construção.

Vejamos.
A questão essencial a dirimir nos presentes autos é a de saber se, para efeitos de IMI, são prédios 

cada um dos 47 lotes de terrenos para construção constantes do alvará de loteamento n.º 221 cassado pela 
Câmara Municipal de Palmela após declaração de caducidade da licença de realização da operação de 
loteamento, e sobre os quais foi liquidado imposto nos anos de 2006 a 2009, ou se, ao invés, em razão 
da caducidade da licença de loteamento e cassação do respectivo alvará, apenas poderá ser considerado 
prédio a fracção de território no qual se autorizara a constituição de tais lotes.

Estamos convencidos da bondade do decidido pela sentença recorrida.
É que se os lotes se constituem com a emissão da licença de loteamento, constando, de forma 

especificada, do respectivo alvará (artigo 77.º, n.º 1, alínea e) do RJUE então vigente), a caducidade 
da licença de loteamento, ao extinguir os direitos a que se reporta, produz necessariamente efeitos 
nos lotes criados por força do licenciamento, deixando os lotes previstos no licenciamento caduco de 
existir como tais (salvo no caso de excepções legais a essa caducidade – cfr. o n.º 7 do artigo 71.º do 
RJUE – que no caso dos autos não há notícia de que se verifiquem), não podendo, pois, sobre uma 
realidade que deixou de existir individualmente, incidir IMI.

Ora, como salientava JORGE LOPES DE SOUSA no voto de vencido aposto ao acórdão do STA 
de 31 de Janeiro de 2008 (rec. n.º 0764/07) – à qual a sentença recorrida e o Excelentíssimo Procurador-
-Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal aderem por concordância  - o valor económico da globa-
lidade do terreno abrangido por aquela operação varia com a subsistência ou não da possibilidade 
jurídica de concretizar tal operação, que depende na não caducidade do respectivo alvará, não sendo 
indiferente fazer incidir a contribuição autárquica sobre as hipotéticas parcelas ou sobre a globalidade 
do terreno em que elas estavam projectadas.
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Acresce que, ao contrário do que sucedia nos Acórdãos deste STA de 28 de Novembro de 2007 
(rec. n.º 0766/07) e de 31 de Janeiro de 2008 (rec. n.º 0764/07), não estão em causa nos presentes 
autos lotes de terreno para construção transmitidos enquanto tais a terceiros após a declaração de ca-
ducidade do licenciamento, mas sem que a venda tivesse sido impugnada, em relação aos quais fazia 
sentido equacionar e ponderar que a negação da respectiva autonomia para efeitos de IMI implicaria 
que parcelas do solo deixassem de estar sujeitas a imposto, por impossibilidade de as tributar na esfera 
jurídica do titular do alvará cassado – pois que as havia transmitido por negócio jurídico válido – e na 
esfera jurídica dos respectivos adquirentes, pois que apenas se lhes reconhecendo autonomia haveria 
fundamento para a tributação.

No caso dos presentes autos, não há notícia de qualquer transmissão de parte(s) do prédio para o 
qual estava autorizado o loteamento (apenas de uma tentativa – frustrada, por via da decisão judicial 
do TAF de ALMADA de que a então impugnante juntou cópia como documento n.º 14 –, de venda em 
execução fiscal de um dos pretensos lotes  - o n.º 19  -, e anulada precisamente por se ter entendido que 
“após a caducidade do alvará o lote 19 deixou de ter autonomia como prédio, não podendo ser objecto 
de compra e venda”), não havendo, pois, que ponderar o que ali se ponderou.

Pelo exposto se conclui que o recurso não merece provimento.
 - Decisão  -
8  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

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

Lisboa, 27 de Novembro de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Ascensão Lopes — 
Dulce Neto. 

 Acórdão de 27 de Novembro de 2013.

Assunto:

Liquidação. Anulação parcial.

Sumário:

 I — O acto tributário de liquidação é por natureza um acto divisível e, consequente-
mente, é susceptível de anulação parcial, no respectivo processo de impugnação.

 II — Não é, todavia, possível proceder -se à anulação parcial do acto se ela implicar 
uma nova liquidação.

Processo n.º 79/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A……………….. e Mulher.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Autoridade Tributária e Aduaneira, interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribu-

nal Administrativo e Fiscal de Aveiro que julgou totalmente procedente a impugnação judicial que 
A…………………. e mulher B………………., identificados nos autos, deduziram da liquidação do 
IRS do ano de 1999, no valor de 26.175,90 Euros.

1.2. Nas respectivas alegações conclui o seguinte:
1. Cinge -se o objecto do presente recurso apenas à parte da douta sentença recorrida que entendeu 

anular os rendimentos obtidos em Portugal que não foram impugnados.
2. A convicção do tribunal baseou -se no entendimento de que o acto tributário de liquidação é 

indivisível e de que não é possível a anulação meramente parcial da liquidação.
3. Os impugnantes nunca puseram em causa neste processo os rendimentos obtidos em Portugal, 

discordando apenas dos rendimentos pagos pela C……………...
4. O Meritíssimo Juiz do Tribunal a quo anula na totalidade a liquidação de IRS do ano de 1999, 

e consequentemente uma parte da liquidação que tão pouco foi impugnada, o que é ilegal.
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5. Abrangendo a declaração de rendimentos do ano em causa outros rendimentos sujeitos a imposto 
em Portugal (e que não foram objecto de impugnação) não há lugar à anulação in totum da liquidação, 
mas só à anulação parcial da liquidação.

6. Não concordamos com o Meritíssimo Juiz do Tribunal a quo quando defende que o acto tri-
butário de liquidação é indivisível.

7. O acto tributário é divisível por natureza já que se expressa num quantitativo pecuniário, e é divi-
sível por disposição legal, já que o art. 100º da LGT prevê que pode ser objecto de mera anulação parcial.

8. A douta sentença fez uma incorrecta aplicação da lei, e violou o art. 100º da LGT.
1.3. Não houve contra -alegações.
1.4. O Ministério Público emitiu parecer no sentido da procedência do recurso, com fundamento 

em que “o acto de liquidação enquanto acto divisível é susceptível de anulação parcial”.
1.5. Corridos os Vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. A sentença recorrida julgou provada a seguinte factualidade:
A) O Impugnante marido desde 04.01.999 e, pelo menos, até 28.07.2003 foi trabalhador depen-

dente da D……………….. LTDA (cfr. fls. 21 e 22 dos autos);
B) O Impugnante marido possui certificado de residência fiscal brasileira referente ao ano de 

1999 (cfr. fls. 39 dos autos);
C) Em 27.04.2000, o Impugnante marido entregou no Brasil a declaração anual de rendimentos 

do ano de 1999 (cfr. fls. 40 a 46 dos autos);
D) No decurso do ano de 1999, o Impugnante marido auferiu como trabalhador dependente da 

D……………… a importância de 169.879,88 Reais, tendo sido retido na fonte o valor de 40.064,74 
Reais (cfr. fls. 47 dos autos);

E) A Impugnante mulher tem visto permanente no Brasil desde 30.12.1998 (cfr. fls. 23 a 35 dos 
autos);

F) Em 09.09.2001, os Impugnantes entregaram a declaração anual de rendimentos do ano de 1999, 
tendo indicado rendimentos de trabalho dependente auferidos pelo Impugnante marido, no valor de € 
27,59, rendimentos de trabalho dependente auferidos pela Impugnante mulher, no valor de € 15.029,32 
e rendimentos prediais, no valor de € 2.593,75 (cfr. fls. 48 a 50 dos autos);

G) A Administração Tributária notificou os Impugnantes, com data de 06.08.2003, para apresen-
tarem declaração mod. 3 de substituição, relativa ao ano de 1999, com a indicação dos rendimentos 
pagos pela C…………………….., no montante de € 64.959,00 e ainda, para exercerem o direito de 
audição sobre o mesmo assunto (cfr. fls. 51 dos autos e fls. 9 do PA);

H) Em 13.10.2003, a Administração Tributária elaborou uma declaração de rendimentos oficiosa, 
relativa ao ano de 1999 e em nome dos Impugnantes, indicando os rendimentos referidos em G) (cfr. 
fls. 23 do PA);

I) Em 07.11.2003, com fundamento na declaração referida em H), a Administração Tributária 
emitiu, em nome dos Impugnantes, a liquidação oficiosa n.º 20035324088895, relativa ao ano de 1999, 
no valor de € 26.175,90, sendo o montante de € 4.827,16 referente a juros compensatórios, com data 
limite de pagamento a 26.12.2003 (cfr. fls. 52 dos autos);

J) Em 29.03.2004, os Impugnantes deduziram reclamação graciosa contra a liquidação referida 
em I) (cfr. fls. 53 a 61 dos autos e fls. 2 a 26 do processo de reclamação apenso aos autos);

K) Com base no indeferimento tácito da reclamação graciosa referida em J), a presente impugnação 
foi apresentada em 09.12.2004 (cfr. carimbo aposto no cabeçalho da douta P.I.);

L) A Administração Tributária citou os Impugnantes, com data de 02.08.2004, do processo exe-
cutivo n.º 0027200401006460 que instaurou contra os mesmos, para cobrança do valor constante da 
liquidação referida em I) (cfr. fls. 62 e 63 dos autos);

M) Em 14.12.2004, os Impugnantes prestaram garantia bancária, no valor de € 36.638,45, para 
suspensão do processo executivo referido em L) (cfr. fls. 106 e 119 dos autos).

3. A Administração Tributária liquidou em IRS os rendimentos obtidos no Brasil pelo impugnante, 
no ano de 1999, por considerar que ele tinha residência fiscal em Portugal, local onde residia a seu 
agregado familiar.

A sentença anulou a liquidação por erro nos pressuposto de facto, uma vez que, à luz da Convenção 
de Dupla Tributação entre Portugal e Brasil, o impugnante deve ser considerado residente no Brasil, 
local onde os rendimentos foram sujeitos a tributação.

Reconhece a sentença que a liquidação impugnada, além dos rendimentos impugnados, inclui 
rendimentos obtidos em Portugal que não foram impugnados, designadamente os rendimentos de 
trabalho dependente auferidos pela impugnante mulher e rendimentos prediais, mas diz -se que «o 
acto tributário de liquidação é indivisível, sendo ainda certo que estamos na impugnação em sede de 
contencioso anulatório, pelo que o acto não poderia agora ser dividido em dois, não sendo possível a 
anulação meramente parcial da liquidação».

É contra este julgamento que se insurge a recorrente Fazenda Pública, defendendo que, abrangendo 
a declaração de rendimentos do ano de 1999 rendimentos sujeitos a imposto em Portugal, e que não foram 
impugnados, «não há lugar à anulação in totum da liquidação, mas só à anulação parcial da liquidação».
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Vejamos.
4.1. Num contencioso de índole subjectivista, como o que resulta do art. 268º da CRP, o particular 

é lesado pela ilegalidade do acto e não pelo acto ilegal e a pretensão jurídica substantiva na qual se 
funda a própria pretensão daquele processa -se por referência directa às regras jurídica que porventura 
possam ter sido violadas pelo acto tributário. Daí que o acto só deva ser anulado na medida em que 
lese os direitos do particular, sendo que a consideração da medida da lesão pelos efeitos do acto abre 
caminho à anulação parcial, independentemente da divisibilidade em termos materiais ou da validade 
da parte restante: se o particular é lesado pela ilegalidade do acto e não pelo acto ilegal, então deve 
permitir -se a sua manutenção (parcial) na parte impecável.

Esta doutrina da anulação parcial, e que de certo modo está admitida no art. 100º da LGT, é mais 
notada nos chamados «actos divisíveis», os actos que contém duas ou mais decisões distintas e auto-
nomizáveis ou que contenham uma decisão susceptível de ser materialmente dividida, acentuando -se, 
nestes casos, que a anulação deve limitar -se ao necessário para alcançar a protecção da norma violada, 
mantendo -se as disposições do acto que não a lesem.

Aliás, à luz do que anteriormente se dispunha nos arts. 5º do CPCI e 145º do CPT (como ac-
tualmente se dispõe no referido art. 100º da LGT), já a admissibilidade da anulação parcial do acto 
tributário de liquidação do imposto vinha sendo aceite consensualmente pela jurisprudência do STA e 
pela doutrina, quer apelando à divisibilidade, por natureza, do acto de liquidação, (1) quer apelando à 
natureza de sentença de plena jurisdição da sentença de anulação parcial do acto, invocando -se, quanto a 
este aspecto, quer razões que se prendem com os princípios processuais, como o princípio da economia 
processual ou o princípio da oficialidade, para que da sentença ou acórdão do tribunal saia logo uma 
definição da situação que não careça de qualquer nova pronúncia da administração tributária, (2) quer, 
ainda, fazendo apelo a razões ligadas ao próprio âmbito do contencioso de mera anulação, num sistema 
de administração executiva como o nosso, no qual os limites à plena jurisdição de um tal contencioso 
só serão de aceitar em relação àqueles domínios ou aspectos da acção administrativa em que a plena 
jurisdição implique para o juiz tributário, enquanto juiz administrativo, a prática de actos que afrontem 
o núcleo essencial da função administrativa.(3).

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

4.2. Há, portanto, casos em que a anulação parcial da liquidação não é possível.
É o que se passa, por exemplo, quando a AT tenha calculado a matéria colectável por métodos 

presuntivos, supondo uma determinada margem de lucro, e o juiz concluir pela inexistência de razões 
bastantes para a opção por essa margem de lucro, ficando, por isso, na “dúvida quanto à quantificação 
efectuada”. Nesta situação, não lhe resta senão anular totalmente a liquidação (cfr. o referido aresto do 
STA, de 26/3/03, rec. 1973/02).

Ou quando, como sucede no caso vertente, a anulação parcial, interferindo com a incidên-
cia objectiva (e até subjectiva) dos próprios rendimentos (os auferidos pelo impugnante marido na 
C………………. não tinham, por força da mencionada Convenção, que ser declarados em Portugal) 
e com as taxas aplicáveis (quer por efeito da alteração de escalões, quer da consequente alteração dos 
montantes para aplicação do coeficiente conjugal), implique, necessariamente, uma nova liquidação.

Não pode, portanto, no caso vertente, afirmar -se que a liquidação impugnada seja defeituosa ape-
nas quanto à tributação da parte dos rendimentos auferidos no Brasil e que, por isso, deva ser anulada 
apenas nessa parte e se mantenha quanto aos demais rendimentos, ou seja, que a anulação parcial da 
liquidação apenas produzirá um efeito constitutivo traduzido na eliminação de determinada matéria 
colectável e implicando apenas uma pronúncia administrativa meramente declarativa destinada a cer-
tificar o montante em que ficou reduzida a liquidação por força da anulação.

E, assim sendo, o recurso deve improceder.
DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 27 de Novembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Isabel 
Marques da Silva.

(1) Cfr., entre outros, os acs. do STA, de 9/7/1997, rec. 5874; de 22/9/1999, rec. 24101; de 16/5/2001, rec. 25532; de 
26/3/2003, rec. 1973/02; de 27/9/2005, rec. 287/05.

E mais recentemente também no acórdão do Pleno da Secção do Contencioso Tributário, de 10/4/2013, rec. n.º 298/12, 
se reafirma a jurisprudência vertida nos acórdãos da Secção, de 12/1/2011, rec. n.º 0583/10, de 12/1/2012, recurso n.º 0965/10, 
de 10/10/2012, rec. n.º 0533/12 e de 5/12/2012, rec. n.º 0477/12.

(2) Cfr. Saldanha Sanches, anotação ao citado ac. do STA, de 16/5/2001, rec. n.º 25532, in Fiscalidade, 7/8, Julho -Outubro 
de 2001, pgs. 63 e ss.

(3) Cfr. Casalta Nabais, Direito Fiscal, 2ª ed., pag. 397. 
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 Acórdão de 27 de Novembro de 2013.
Processo n.º 176/13 -30.
Recorrente: A……., Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A……, Lda., com os demais sinais dos autos, notificada do acórdão proferido em 23/10/2013 

(a fls. 326 a 346 dos autos) que negou provimento ao recurso por si interposto da sentença do Tribunal 
Administrativo Fiscal de Viseu, que julgara improcedente a impugnação judicial deduzida contra o acto 
de indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de taxa de promoção relativa ao mês 
de Janeiro de 2009, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, vem, ao abrigo do disposto no art. 125º 
do CPPT e nos arts. 668º, n.º 1, alínea d) e n.º 4, 716º, 203º, n.º 1 e 205º, n.º 1 do CPC (redacção ao 
tempo) e nos termos de fls. 353 a 359 dos autos, arguir nulidades processuais por ter sido apreciada 
matéria de facto e se verificar a incompetência, em razão da hierarquia, do STA, bem como invocar a 
nulidade do próprio acórdão, por omissão de pronúncia, quer por não ter declarado tal incompetência 
em razão da hierarquia (já que se trata de excepção que é de conhecimento oficioso), quer por não se 
ter pronunciado sobre a violação de normas comunitárias (em concreto, a norma constante do n.º 4 do 
art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão – e bem assim o vício de inconstitucionalidade 
(ao não proceder ao requerido reenvio prejudicial para o TJUE, em alegada violação do parágrafo 3 do 
art. 267º do TFUE e do art. 8º da CRP.

2. Respondeu o Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., nos termos de fls. 363 a 366 dos autos, no 
sentido de que inexistem inequivocamente as nulidades arguidas, devendo manter -se “in totum” o 
acórdão proferido.

3. Dispensando -se os Vistos, dada a simplicidade da questão, cabe deliberar.
4. Apreciando, pois:
O acórdão ora reclamado limita -se a reiterar, acolhendo na íntegra e reproduzindo a respectiva 

fundamentação, o já então decidido por acórdão deste Supremo Tribunal, de 23/4/2013, proferido no 
recurso n.º 29/13.

A este acórdão foram, entretanto, também imputadas, pela recorrente, nulidades e inconstitucio-
nalidade (nulidades por violação do princípio do contraditório e por contradição entre os fundamentos 
e a decisão e inconstitucionalidade pela decisão de não reenvio), sendo que as demais também arguidas 
nos presentes autos o foram igualmente em relação ao acórdão deste STA, proferido no rec. n.º 1503/12. 
E em ambos os casos, todas foram julgadas não verificadas e improcedentes por acórdãos deste mesmo 
STA, de 26/6/2013, proferidos nos ditos recursos nºs. 29/13 e 1503/12.

É este julgamento que também aqui se reitera, nos termos e com os fundamentos constantes 
desses acórdãos do STA (de 26/6/2013  - recursos nºs. 29/13 e 1503/12), para os quais se remete, salvo 
quanto à alegada nulidade resultante de contradição entre os fundamentos e a decisão, não arguida nos 
presentes autos.

Razão pela qual e consequentemente se indeferirá o requerido.
DECISÃO
Assim, nos termos e pelos fundamentos, na parte aplicável, constantes dos preditos acórdãos deste 

STA, de 26/6/2013 (recs. nºs. 29/13 e 1503/12), acordam os juízes da secção de Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o requerido.

Custas pela requerente.
Junte cópia certificada dos acórdãos proferidos em 26/6/2013 nos procs. nºs. 29/13 e 1503/12.

Lisboa, 27 de Novembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Isabel 
Marques da Silva.

Nota: Os acórdãos supra identificados encontram -se publicados em apêndice ao Diário da 
Republica, nos volumes correspondentes às datas em que foram proferidos. 

 Acórdão de 27 de Novembro de 2013.

Processo n.º 207/13 -30.
Recorrente: A…………, Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A…………., Lda., com os demais sinais dos autos, notificada do acórdão proferido em 23/10/2013 

(a fls. 364 a 385 dos autos) que negou provimento ao recurso por si interposto da sentença do Tribunal 
Administrativo Fiscal de Viseu, que julgara improcedente a impugnação judicial deduzida contra o 
acto de indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de taxa de promoção relativa 
ao mês de Dezembro de 2005, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, vem, ao abrigo do disposto 
no art. 125º do CPPT e nos arts. 668º, n.º 1, alínea d) e n.º 4, 716º, 203º, n.º 1 e 205º, n.º 1 do CPC 
(redacção ao tempo) e nos termos de fls. 391 a 404 dos autos, arguir nulidades processuais decorrentes 
da violação do princípio do contraditório e por ter sido apreciada matéria de facto, bem como invocar 
a nulidade do próprio acórdão, por omissão de pronúncia, quer por não se ter declarado incompetente 
em razão da hierarquia (já que se trata de excepção que é de conhecimento oficioso), quer por não se 
ter pronunciado sobre a violação de normas comunitárias (em concreto, a norma constante do n.º 4 do 
art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão – e bem assim o vício de inconstitucionalidade 
(ao não proceder ao requerido reenvio prejudicial para o TJUE, em alegada violação do parágrafo 3 do 
art. 267º do TFUE e do art. 8º da CRP.

2. Respondeu o Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., nos termos de fls. 406 a 410 dos autos, no 
sentido de que inexistem inequivocamente as nulidades arguidas, devendo manter -se “in totum” o 
acórdão proferido.

3. Dispensando -se os Vistos, dada a simplicidade da questão, cabe deliberar.
4. Apreciando, pois:
O acórdão ora reclamado limita -se a reiterar, acolhendo na íntegra e reproduzindo a respectiva 

fundamentação, o já então decidido por acórdão deste Supremo Tribunal, de 23/4/2013, proferido no 
recurso n.º 29/13.

A este acórdão foram, entretanto, também imputadas, pela recorrente, nulidades e inconstitucio-
nalidade (nulidades por violação do princípio do contraditório e por contradição entre os fundamentos 
e a decisão e inconstitucionalidade pela decisão de não reenvio), sendo que as demais também arguidas 
nos presentes autos o foram igualmente em relação ao acórdão deste STA, proferido no rec. n.º 1503/12. 
E em ambos os casos, todas foram julgadas não verificadas e improcedentes por acórdãos deste mesmo 
STA, de 26/6/2013, proferidos nos ditos recursos nºs. 29/13 e 1503/12.

É este julgamento que também aqui se reitera, nos termos e com os fundamentos constantes 
desses acórdãos do STA (de 26/6/2013  - recursos nºs. 29/13 e 1503/12), para os quais se remete, salvo 
quanto à alegada nulidade resultante de contradição entre os fundamentos e a decisão, não arguida nos 
presentes autos.

Razão pela qual e consequentemente se indeferirá o requerido.
DECISÃO
Assim, nos termos e pelos fundamentos, na parte aplicável, constantes dos preditos acórdãos deste 

STA, de 26/6/2013 (recs. nºs. 29/13 e 1503/12), acordam os juízes da secção de Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o requerido.

Custas pela requerente.
Junte cópia certificada dos acórdãos proferidos em 26/6/2013 nos procs. nºs. 29/13 e 1503/12.

Lisboa, 27 de Novembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Isabel 
Marques da Silva.

Nota: Os acórdãos supra identificados encontram -se publicados em apêndice ao Diário da 
República, nos volumes correspondentes às datas em que foram proferidos. 

 Acórdão de 27 de Novembro de 2013.

Assunto:

Prédio rústico. Prédio urbano. Pedreiras. CIMI.

Sumário:

A mera não afectação ou não destinação normal de um prédio rústico, situado fora 
de aglomerado urbano, a uma utilização geradora de rendimentos agrícolas não 
basta, só por si, para «desclassificar» o prédio como rústico e classificá -lo como 
urbano, antes se exigindo que, nos casos em que não tenha tal afectação, o prédio 
não se encontre construído ou disponha apenas de edifícios ou construções de 
carácter acessório.
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Processo n.º 317/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1  - RELATÓRIO
A…………, S.A., NIPC ……….., com sede na Rua …………, n.º ……, 1250 -…… Lisboa, 

notificada que foi das fichas de avaliação dos imóveis com os seguintes números:
n.º 001185820 — Oficio n.º 34 13115 de 2007/05/09;
n.º 001 185821 — Oficio n.º 3413117 de 2007/05/09;
n.º 001185822 — Oficio n.º 3413 119 de 2007/05/09;
n.º 001185823 — Oficio n.º 3413 121 de 2007/05/09;
n.º 001185824 — Oficio n.º 3413122 de 2007/05/09;
n.º 001185825 — Oficio n.º 3413123 de 2007/05/09);
através das quais se fixaram os valores patrimoniais tributários dos prédios inscritos sob os 

artigos matriciais U -00854; U00855; U00856; U00857; U00858; U00859 veio, nos termos do disposto 
no art.77º do Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis (CIMI) e dos artigos 102º e seguintes do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), veio apresentar, Impugnação Judicial pedindo 
a anulação dos actos de fixação dos valores patrimoniais (impugnação n.º 504/07.4BEPNF).

Na pendência desta impugnação judicial e face às liquidações de IMI dos anos de 2003 a 2006 
que as supra referidas avaliações geraram, veio impugnar autonomamente tais liquidações (impugnação 
n.º 659/07.8BEPNF).

Por despacho judicial de 14/11/2008 foi determinada a apensação desta segunda impugnação 
judicial à primeira

Por sentença de 13 de Janeiro de 2012, o TAF de Penafiel, julgou procedente a Impugnação Judicial, 
anulando -se os actos de fixação dos valores patrimoniais impugnados e as liquidações impugnadas.

Reagiu a ora recorrente Fazenda Pública, interpondo o presente recurso cujas alegações integram 
as seguintes conclusões:

A. Vêm impugnados os actos de avaliação dos prédios urbanos inscritos sob os artigos 854, 855, 
856, 857, 858 e 859, da matriz predial urbana da Freguesia de …………, Paços de Ferreira, que se 
encontram a ser explorados industrialmente como pedreiras, bem como as subsequentes liquidações 
de IMI, dos anos de 2003 a 2006.

B. É fundamento da impugnação, sufragado pela douta sentença, o entendimento de que os imó-
veis a que dizem respeito as avaliações devem ser classificados fiscalmente como prédios rústicos, nos 
termos do art. 3º, n.º 3, alínea b) do CIMI, e não como urbanos, nos termos do art 6º n.º 1 alínea d), do 
mesmo Código, ainda que se encontrem a ser explorados como pedreiras.

C. Na douta sentença de que se recorre julgou -se a presente impugnação procedente, aderindo às 
alegações e ao Parecer junto pela Impugnante, considerando que os prédios em causa devem considerar-
-se prédios rústicos.

D. Com o assim decidido, não se conforma a Fazenda Pública, existindo erro na aplicação das 
normas legais aos factos.

E. No âmbito do IMI, a classificação dos prédios obedece a critérios próprios, concordantes com 
a noção que já lhes era dada pelo Código da Contribuição Autárquica (CCA), os quais são, no entanto, 
diferentes do conceito civilista, previsto no art. 204º do Código Civil.

F. No que respeita ao conceito fiscal de prédio diga -se em súmula que o art. 2º do CIMI constitui 
um exemplo da ressalva da parte final do n.º 2 do art. 11º da LGT, que admite a interpretação de certos 
conceitos jurídicos seja feita afastando -se do sentido usual que têm em outros ramos de direito.

G. Desde logo, para os prédios, serem classificados como rústicos relevam a localização e o 
destino económico, como se refere no próprio preâmbulo do CIMI, “nos prédios rústicos, continua a 
considerar -se como base para a tributação o seu potencial rendimento produtivo”.

H. Quanto à localização, releva a situação fora ou dentro de um aglomerado urbano.
I. Quanto ao destino económico, não sendo de classificar como terrenos para construção, nos 

termos do n.º 3 do art. 6º do CIMI, ou têm uma utilização geradora de rendimentos agrícolas ou, não 
tendo nenhuma utilização agrícola, não se encontram construídos ou apenas dispõem de edifícios ou 
construções de carácter acessório, sem autonomia económica e de reduzido valor.

J. Pelo disposto em todo o art. 3º do CIMI, para serem rústicos os prédios ou têm uma utilização 
geradora de rendimentos agrícolas, concreta ou não geram qualquer outro rendimento, isto é, ou têm 
aptidão para gerar rendimentos agrícolas, ou não têm ou não podem ter uma utilização geradora de 
quaisquer outros rendimentos.
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K. O n.º 2 do art. 3º do CIMI refere, inclusive, que, estando situados dentro de aglomerado urbano, 
só são considerados rústicos se por força de disposição legalmente aprovada não puderem ter utilização 
geradora de quaisquer rendimentos — doutro modo, são urbanos.

L. Quer -se dizer: sempre que o art. 3º do CIMI se refere a alguma actividade económica para 
classificar um dado prédio como rústico, para este efeito aquela deve ser geradora de rendimentos 
agrícolas, silvícolas ou de pecuária tal como considerados em IRS.

M. Não estando afectados a utilização geradora de rendimentos agrícolas, os terrenos situados 
fora de aglomerado urbano que não sejam de classificar como terrenos para construção só poderão ser 
classificados de prédios rústicos se, não tendo uma utilização geradora de outros rendimentos, dispuse-
rem apenas de edifícios ou construções de carácter acessório, sem autonomia económica e de reduzido 
valor, sem estarem afectos ou terem como destino normal uma qualquer outra actividade económica.

N. Se tais prédios estiverem afectos a qualquer outra actividade económica, que não a agrícola, 
serão classificados como urbanos (campo de golfe, parque de campismo, campo de jogos, exploração 
de pedreiras, exploração de parqueamento automóvel, ciclovias, etc.)

O. Se, se sufragasse o entendimento resultante da douta sentença, qualquer que fosse a actividade 
económica que se exercesse num prédio situado fora de um aglomerado urbano tal não determinaria a 
sua classificação como prédio urbano, seria sempre um prédio rústico.

P. Esse entendimento levaria á constatação de que, fora dos aglomerados urbanos, só seriam 
prédios urbanos os que tivessem, construção de edifícios habitacionais, comerciais, industriais ou 
serviços, desde que não fossem de carácter acessório, não tivesse autonomia económica ou fossem de 
reduzido valor.

Q. Manifestamente não é esse o sentido e alcance da lei, considerada no conjunto de normas 
vertidas no art. 3º do CIMI, que delimita o conceito de prédio rústico.

R. Basta atentar no texto do n.º 2 do art. 3º do CIMI: se para terrenos situados dentro de um 
aglomerado urbano tem de haver disposição legalmente aprovada a impedir uma utilização geradora 
de quaisquer outros rendimentos que não agrícolas para não serem considerados prédios urbanos, para 
terrenos situados fora de um aglomerado urbano a mera possibilidade de uma utilização geradora de 
outros rendimentos que não agrícolas obriga a considerá -los urbanos, afastando a sua classificação 
como rústicos.

S. Do teor do art. 6º, retira -se que enquanto os nºs 2 e 3 indicam as realidades a considerar pré-
dios urbanos habitacionais, comerciais, industriais ou para serviços, ou terrenos para construção, o nº4 
afirma que aceita na categoria Outros as realidades nele exemplificadas, e dá espaço a que outras se 
subsumam à sua previsão.

T. Temos por mais acertada, com todo o respeito devido por diferente opinião, a tese de que, se 
mostra como essencial o destino económico do bem,

U. sendo que, as conclusões retiradas pela impugnante apenas o podem ser, na circunstância de o 
prédio não estar efectivamente afecto a uma actividade económica diferente da agrícola (quando não 
tem qualquer utilização geradora de rendimentos).

V. O conceito de prédio rústico é restritivo, apenas se incluindo nesta designação os prédios que 
realmente só tenham rendimentos agrícolas, que não tendo esses rendimentos tenham aptidão para os 
produzir, ou então que não tenham qualquer rendimento de outra actividade económica.

W. A tributação almeja a realização de outros fins e o cumprimento de diferentes objectivos que 
não os da exclusiva satisfação das necessidades financeiras do Estado, nos termos consagrados ao nível 
da lei fundamental, reafirmados na Lei Geral Tributária e repercutidos no regime legal de tributação do 
património, designadamente na classificação dos prédios e respectiva tributação.

X. Desta forma, o disposto nos art. 103º, n.º 1 e 104º, n.º 3 da CRP, art. 4º, n.º 1 e art. 5º da LGT, 
legitima e justifica a diferença de regras na tributação do património quanto a prédios rústicos e urbanos,

Y. sendo manifesto que se pretendeu aplicar as regras de tributação e avaliação dos prédios rústicos, 
apenas àqueles que reúnem determinado tipo de características susceptíveis de os confinar à obtenção 
de rendimentos agrícolas ou à não obtenção de outros quaisquer rendimentos.

Z. Não se justifica a aplicação das regras de determinação do valor patrimonial e da tributação 
aplicada aos rústicos, a prédios cuja utilização esteja afecta a outra actividade que seja geradora de 
rendimentos nessa outra qualquer actividade económica, como é o caso da indústria de exploração de 
pedreiras.

AA. E naqueles prédios desenvolve -se efectivamente uma actividade industrial de extracção de 
pedras, destinadas a fins comerciais e industriais, geradora de rendimento sem qualquer ligação com 
rendimentos agrícolas.

BB. Sendo também verdade que as licenças de estabelecimento de pedreira da recorrente concedida 
de acordo com o estabelecido nos diplomas, de licenciamento das pedreiras, bem como a sua revogação 
e a fiscalização do seu funcionamento compete às DRME no âmbito do Ministério da Economia, e 
não do Ministério da Agricultura sendo aquele Ministério que superintende na actividade em causa e 
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não este. (cfr. artigos 2º, 9º, 18º, 29.º e 46.º do Decreto -Lei n.º 89/90 e 8º, 12.º e 13.º do Decreto -Lei 
n.º 109/91).

CC. Em tais prédios não se produz, nem pode produzir -se qualquer actividade agrícola, silvícola 
ou pecuária, não têm qualquer aptidão agrícola, nem tem, nem podem ter actividade geradora de ren-
dimentos agrícolas.

DD. Relativamente ao apelo às noções civilísticas, é consensual, em matéria de conceitos e 
classificação de prédios, que o direito tributário, intencionalmente, se distancia daqueles conceitos, 
adoptando conceitos e classificações próprias que valorizam a vertente económica.

EE. Termos em que, são de manter os actos administrativos de avaliação dos prédios urbanos 
impugnados, determinantes do valor patrimonial dos prédios urbanos em causa, bem como as liquida-
ções aqui em causa.

FF. A douta sentença de que se recorre fez assim errada aplicação no caso concreto, no que respeita 
à qualificação dos prédios, das disposições legais vigentes, nomeadamente da aplicação dos art.s 3º e 
6º nº.1 alínea d) do CIMI, pelo que deve ser revogada.

Termos em que
Deve a douta sentença de que se recorre ser revogada, e a final ser a presente impugnação 

julgada improcedente, com as legais consequências.
Contra -alegou a recorrida concluindo da seguinte forma:
i. A Recorrida deduziu a presente acção de impugnação judicial contra os actos de avaliação, como 

urbanos, dos prédios inscritos na matriz predial urbana da freguesia de ………… sob os artigos P -854, 
P -855, P -856, P -857, P -858 e P -859;

ii. O presente recurso foi, assim, interposto no âmbito desse processo de impugnação judicial, que 
correu os seus termos junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel sob o número de processo 
504/07.4BEPNF;

iii. Com efeito, interpôs a Fazenda Pública, ora Recorrente, recurso da douta Sentença proferida 
pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, em 13 de Janeiro de 2012, que julgou totalmente 
procedente a impugnação judicial apresentada pela Recorrida e, em consequência, declarou ilegais os 
actos tributários de avaliação, como urbanos, dos prédios inscritos na matriz predial urbana da fregue-
sia de ………… sob os artigos P -854, P -855, P -856, P -857, P -858 e P859, corporizados nas fichas de 
avaliação n.ºs 001185820, 001185820, 001185822, 001185823, 001185824 e 001185825, notificadas 
à ora Recorrida através dos Ofícios n.ºs 3413115, 3413117, 3413119, 3413121, 3413122 e 3413123, 
respectivamente, determinando, consequentemente, a sua anulação;

iv. Concretizando, entendeu o Tribunal a quo que “(...) O (...) normativo não estabelece, como 
requisito essencial para a qualificação como rústico, que os prédios sejam afectos ao rendimento agrícola; 
antes estipula que se verifica, alternadamente, esta condição (prédios afectos ao rendimento agrícola) 
ou, caso tal não aconteça, que não tenham qualquer construção. (...)”, pelo que “(...) nada obsta na lei 
fiscal transcrita a que os prédios sub judice, propriedade da ora lmpugnante, sejam classificados como 
rústicos, pois os mesmos preenchem todos os requisitos previstos no normativo em causa (não se en-
contram em aglomerados urbanos, não são terrenos para construção e não têm qualquer construção)”;

v. Mais considerou a Exma. Senhora Juíza a quo que “(...) Existiria uma grave desigualdade e dis-
crepância ao ter de se tributar como prédio urbano uma pedreira inserida em Reserva Agrícola Nacional 
quando tais áreas são consideradas como prédios rústicos para quaisquer outras finalidades (…)”;

vi. Não obstante, a Ilustre Representante da Fazenda Pública invoca, nas respectivas alegações 
de recurso, que a indicada Sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel padece 
de uma errada aplicação no caso concreto, das disposições legais vigentes à realidade dos prédios em 
causa, nomeadamente na aplicação dos artigos 3.º e 6º, n.º 1 alínea d) do Código do IMI, pelo que deve 
ser revogada, sendo de manter os actos administrativos de avaliação dos prédios urbanos, impugnados 
nestes autos (1ª avaliação) determinantes do valor patrimonial dos prédios urbanos em causa;

vii. Todavia, ficou aqui devidamente comprovado que as razões esgrimidas pela Recorrente 
carecem de total fundamento, devendo, nessa medida, improceder em toda a linha o Recurso ora sob 
resposta, sendo, ao invés, de confirmar a douta Sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Penafiel nos seus exactos termos;

viii. Desde logo na medida em que, em face da delimitação positiva do conceito fiscal de prédio 
rústico, a classificação dos prédios como urbanos (artigos 4.º e 6.º do Código do IMI) e mistos (artigo 5.º 
do mesmo diploma legal) assume natureza meramente residual. Por outras palavras, são os próprios 
prédios urbanos que, enquanto categoria, são residuais face aos prédios rústicos. O que significa que 
só são classificados como tal os prédios que, de acordo com os critérios constantes da lei, não sejam 
susceptíveis de ser classificados como rústicos, sem prejuízo do disposto quanto aos prédios mistos;

ix. Assim, só se um prédio não for classificado como rústico é que (residualmente) se classifica 
como urbano; e só se um prédio urbano não for enquadrado numa das sub -categorias (i) habitacional, 
(ii) comercial, industrial ou serviços ou (iii) terreno para construção, é que terá o enquadramento — dupla-
mente residual — de (iv) outro prédio urbano;
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x. Tendo presente o exposto, são considerados como prédios rústicos os terrenos que (i) se situem 
fora de um aglomerado urbano; (ii) que não sejam de classificar corno terrenos para construção; e que 
(iii) tenham como destino normal uma utilização geradora de rendimentos agrícolas ou, caso não tenham 
essa afectação, que não se encontrem construídos ou tenham construções de carácter acessório;

xi. Não é, assim, estabelecido como requisito essencial para a qualificação e classificação de um 
prédio como rústico, que o mesmo seja afecto a uma actividade geradora de rendimento agrícola; antes 
é estipulado que se verifique, alternadamente, esta condição  - prédios afectos ao rendimento agrícola 
 - ou, caso tal não aconteça, que não tenham qualquer construção;

xii. Conclui -se, pois, que nada obsta a que os prédios sub judice, propriedade da ora Recorrida, 
sejam classificados como rústicos, pois os mesmos cumprem todos os requisitas de que a lei faz depender 
a sua classificação, pela positiva, como prédios rústicos (não se encontram em aglomerados urbanos, 
não são terrenos para construção e não têm qualquer construção);

xiii. Com efeito, tratam -se de prédios (i) situados fora de um aglomerado urbano, (ii) que não são 
classificados como terrenos para construção, (iii) que não têm como destino normal uma utilização 
geradora de rendimentos agrícolas (tal como definidos no Código do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Singulares  - IRS) e que (iv) dispõem apenas de construções de carácter acessório sem 
autonomia económica;

xiv. Tais factos foram, aliás, dados como provados em primeira instância na matéria de facto as-
sente na sentença de que ora se recorre (apenas com fundamento em matéria de direito) nos respectivos 
pontos 2.ºe 7.º a 15.º;

xv. Termos em que os prédios em causa são prédios rústicos, nos termos em que tais prédios são 
classificados pela alínea b), do n.º 1, do artigo 3º do Código do IMI;

xvi. Acresce que, a Administração Fiscal errou, ainda, na qualificação da categoria em que se en-
quadram esses prédios, por o próprio artigo 6º, n.º 4 do Código do IMl (que vem esclarecer a amplitude 
da previsão da alínea d) referente a classificação residual destes tais “outros” prédios) vir estipular que 
apenas se enquadram nesta previsão os terrenos situados dentro de um aglomerado urbano, que não 
sejam terrenos para construção, nem se encontrem abrangidos pelo disposto no n.º 2, do artigo 3.º do 
Código do IMI;

xvii. Termos em que, quer por aplicação directa do disposto na alínea b), do n.º 1 do artigo 3º, quer 
por aplicação, a contrario, do referido no n.º 4, do artigo 6º, ambos do Código do lMl, a conclusão terá 
que ser, necessariamente a mesma: os prédios da Recorrida, ora sob sindicância, são prédios rústicos, 
ao abrigo do disposto no Código do IMI;

xviii. Adicionalmente, verifica -se que os conceitos adoptados pela Lei Fiscal em relação à de-
finição de prédios urbanos e rústicos não foram afastados dos conceitos do CC, o que resulta quer da 
interpretação dos artigos 2.º a 6.º do Código do IMI, quer da interpretação do artigo 8.º do Código do 
IRS, que reproduz a definição civilística de prédio rústico e urbano;

xix. No mais, são considerados prédios rústicos os prédios que não têm qualquer edificação ou 
construção (ou que não tenham qualquer possibilidade de os ter) e prédios urbanos os restantes, tendo 
o intérprete o ónus de prova de que assim não seja;

xx. No caso das pedreiras e saibreiras  - apesar de não ter sido feita qualquer prova de que as 
mesmas deveriam ter um tratamento excepcional em relação aos conceitos delimitados pelo CC  - tal 
tratamento não teria qualquer justificação em termos de direito fiscal, por estas pedreiras e saibreiras 
 - ou, no limite, as pedreiras dos prédios objecto do presente recurso  - serem terrenos sem qualquer 
edificação ou construção, cujo rendimento é aferido pela extracção de minerais do próprio solo, não 
tendo estes prédios sofrido qualquer intervenção humana para gerar este aproveitamento económico, 
incluindo uma exploração das propriedades naturais dos terrenos, tal como é o caso das salinas, que 
também são considerados prédios rústicos para efeitos fiscais;

xxi. O facto de esta actividade ser uma actividade comercial e industrial, e não uma actividade 
agrícola, não poderá influir como critério para que os prédios em causa sejam considerados urbanos 
e não rústicos, por o rendimento dos prédios não dever ser considerado como critério para proceder 
à sua classificação em termos de IMI, que deverá tributar o valor patrimonial dos prédios e não o seu 
rendimento;

xxii. Nestes termos, não há qualquer razão justificativa para que as pedreiras sejam consideradas 
como prédios urbanos, quer em termos civilísticos — onde a sua classificação tem necessariamente de 
ser como prédio rústico — quer em termos de lei tributária, não tendo a Circular procedido a qualquer 
justificação para que prédios com esta actividade (de pedreira) devam ser classificados como urbanos 
(a menos que tal Circular se aplique apenas às pedreiras e saibreiras situadas dentro dos aglomerados 
urbanos, o que se admite);

xxiii. São, deste modo, ilegais os actos tributários de avaliação dos valores patrimoniais tributários 
dos prédios anteriormente identificados controvertidos nos presentes autos, com recurso às normas 
aplicáveis à avaliação de prédios urbanos;
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xxiv. Em razão do que são de anular os actos tributários controvertidos nos presentes autos, 
devendo, nessa medida, improceder em toda a linha o Recurso ora sob resposta, sendo, ao invés, de 
confirmar, nos seus exactos termos, a douta Sentença, proferida em 13 de Janeiro de 2012, pelo Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Penafiel.

NESTES TERMOS E NOS MAIS DE DIREITO APLICÁVEIS, SEMPRE COM O DOUTO 
SUPRIMENTO DE V. EXAS., DEVERÁ SER JULGADO IMPROCEDENTE O RECURSO APRE-
SENTADO PELA RECORRENTE, E ASSIM, CONFIRMADA A DOUTA SENTENÇA RECORRIDA, 
NOS SEUS EXACTOS TERMOS.

O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
QUALIFICAÇÃO DE PRÉDIO URBANO PARA EFEITOS FISCAIS. EXPLORAÇÃO DE 

PEDREIRA. ACTIVIDADE INDUSTRIAL. EQUIPARAÇÃO.
A questão controvertida é relativa à qualificação como urbano, dos prédios tal como se encontram 

afectos à exploração de uma pedreira, em face do disposto em alternativa nos artigos 3.º, 4.º e 6.º n.º 1 
do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (C.I.M.I..) aprovado pelo Decreto -Lei nº287/2003, de 
12 de Novembro, em vigor desde 1 de Dezembro de 2003, alterado pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de 
Dezembro e pela Lei n.º 60 -A/2011, de 30 de Novembro.

I

Indo, antes de mais, atentar no que resulta da lei quanto à referida qualificação, em comparação 
com o que tinha sido previsto na lei civil, é de atentar no seguinte:

Resulta das referidas disposições legais, à primeira vista, que o prédio urbano se define por ex-
clusão do que seja prédio rústico cujo conceito consta do dito art. 3.º do C.I.M.I. — assim, o art. 4.º 
do mesmo.

No entanto, da “divisão” que, quanto aos prédios urbanos, consta do art. 6.ºdo mesmo código, 
resulta que são no mesmo de incluir; segundo o seu n.º1, os seguintes:

a) “habitacionais;
b) comerciais, industriais ou para serviços”;
e) “terrenos para construção”;
d) “outros”.
Aos das als. a) e b) se referem ainda um seu n.º 2.
E aos da alínea c) um seu n.º 3.
Segundo o seu n.º 4, enquadram -nos em “outros”, “os terrenos situados em aglomerado urbano 

que não sejam terrenos para construção, sendo os edifícios e construções licenciadas ou, na falta de 
licença nem que se encontrem abrangidos pelo disposto no n.º 2 do art. 3.º ¹ (Sublinhado que se efectua 
ainda que tal não seja determinante, mas por parecer que, em termos da interpretação que se propõe neste 
breve parecer, a mesma resulta ainda com conteúdo ao contrário da que em contrário foi assumida.) e 
os edifícios e construções licenciados ou, na falta de licença, que tenham como destino normal outros 
fins que não os referidos no n.º 2 e ainda os da excepção do n.º 3” (terrenos em que esteja vedada a 
construção, de acordo com os planos de ordenamento do território, mas que estejam afectos a espaços, 
infra -estruturas ou a equipamentos públicos).

Ora, nas ditas als. a), b) e e) do dito art. 6.º, parece ter -se ainda partido, afinal, da teoria da afecta-
ção económica como critério -base para decidir se certo prédio deve ser considerado rústico ou urbano, 
critério que é diferente do constante do n.º 2 do art. 204,º do Código Civil, em que consta o seguinte:

 -“Entende -se por prédio rústico uma parte delimitada do solo e as construções nele existentes 
que não tenham autonomia económica, e por prédio urbano qualquer edifício incorporado no solo, 
com os terrenos que lhe sirvam de logradouro”.

Contudo, na definição fiscal veio a ser consagrado nuclearmente tal, ainda que também um outro 
critério geral: o de predominância, a que sempre que possível há ainda que atender.

Segundo este, é pela parte que avultar no conjunto que é de determinar a qualificação como prédio 
rústico ou urbano.

Tal o que parece resultar ainda em face da consagração no art. 5.º do C.I.M.I., disposição que foi 
introduzido o novo conceito de prédio misto.

A distinção, em face da lei fiscal, parece ter assumido como critérios fundamentais o da afectação 
ou destinação económica e o da predominância como factor de distinção a considerar, sem prejuízo 
de outros, como os do valor e do fraccionamento que, no catálogo dos vários referidos pela doutrina 
civilista, como dá notícia o professor Menezes Cordeiro, in “Tratado de Direito Civil Parte Geral” - 
Tomo II — págs. 121 e segs. eram já referidos, mas com uma arrumação diferente.

Aliás, o dito critério da afectação económica acabou por ser adoptado com base naquilo que a 
jurisprudência terá entendido quanto ao conceito de logradouro, ainda a partir do previsto no n.º 2 do 
art. 204.º do C. Civil  - assim, Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 25 -3 -93, in C.J. -S.T.J., 
tomo I e de 6 -7 -93, in B.M.J. n.º 429, pág. 761.
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Isso o que não terá sido considerado no parecer em que se sustenta a decisão proferida, e que 
veio a ser considerado, desde logo, no Código da Contribuição Autárquica, mas que apenas pelos actos 
impugnados com base no CIMI foi posto em prática.

Certo é que na lei civil os núcleos dos conceitos de prédios rústicos e urbanos são definidos, 
conforme no terreno não haja construção, ou haja (totalmente) um edifício.

II

Parece agora ser de avançar mais além.
A fim de ser tomada posição, em face dos critérios da afectação económica e da predominância 

que foram claramente assumidos na lei fiscal como determinantes, é de verificar se os prédios que estão 
afectos à exploração de uma pedreira, conforme decidido, e sendo esta uma actividade extractiva, são 
ainda de enquadrar no art. 6.º n..º 1 alínea b) do C.I.M.I.., sendo certo que esta não é claramente uma 
actividade geradora de rendimentos agrícolas.

Defende o representante da Fazenda Pública ainda tal na conclusão T do recurso apresentado.
Não repugna que tal seja desse modo considerado, seguindo ainda o dito critério da afectação 

económica e ainda o da predominância que quanto aos edifícios existentes tal como foram descritos 
ainda no probatório parece resultar.

Quanto ao exercício dessa actividade regula actualmente o Dec -Lei 270/01, de 6/10, com as al-
terações constantes do Dec -Lei n.º 340/07, de 12/10, de que tal parece resultar, como, por exemplo, se 
reconhece quanto a quem seja arrendatário, o qual goza de direito de preferência em condições seme-
lhantes ao arrendatário comercial ou industrial (art. 19.º), sinal de que a actividade é desse tipo, sendo 
decerto por isso que no Código dessa Actividade Económica a mesma é ainda assim considerada em, 
“08, outras indústrias extractivas”

É certo que algumas dúvidas podem resultar do critério que foi utilizado nos actos praticados, em 
que os mesmos assentaram na previsão de “outros”, constante ainda da alínea d) do n.º 1 do dito art. 6.º, 
e em face da delimitação que importaria efectuar, com base do previsto no n.º 4 deste art. 6.º, sendo certo 
que é sabido apenas que as construções existentes são de considerar como “anexos” de um conjunto 
em que se define a pedreira, tendo estes um carácter acessório daquela, que serve determinantemente 
para classificar os mesmos como urbanos.

Quer parecer não serem de levar em conta outros critérios como os do valor, que resultariam, a 
entender -se aplicável o art. 3.º n.º 1 alínea b) do C.I.M.I..

III

Concluindo, parece ser de admitir a classificação dos prédios em causa como urbanos, em face 
do disposto no art. 6.º n.º 1 alínea b) do C.I.M.I., pois os mesmos estão afectos à exploração de uma 
pedreira que é de admitir como sendo uma actividade industrial, e a que as construções existentes ainda 
se enquadram, sendo com esse fundamento de julgar o recurso procedente.

2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1.º  - A ora Impugnante é proprietária dos prédios originariamente inscritos na matriz predial rús-

tica da freguesia de ………… sob os artigos 164, 184, 185, 186, 218 e 609, destinados à extracção de 
granitos ornamentais e rochas similares.

2.º  - Os referidos prédios situam -se fora de um aglomerado urbano, não são terrenos para cons-
trução, dado que não se encontram afectos nem se destinam a qualquer operação de loteamento, e 
não têm qualquer construção ou edificação, excepto pré -fabricados ligeiros, insusceptíveis de serem 
classificados como edifícios ou construções, meramente acessórios à actividade da pedreira  - cfr. prova 
testemunhal.

3º  - No ano de 2006, a ora Impugnante foi notificada do projecto de decisão da Inspecção Tributária 
do Serviço de Finanças de Paços de Ferreira, através do ofício n.º 1477, relativamente aos prédios: prédio 
n.º 854, sito em …………, a que corresponde a ficha de avaliação n.º 001185820; prédio n.º 855, sito 
em …………, a que corresponde a ficha de avaliação n.º 001185821; prédio n.º 856, sito em …………, 
a que corresponde a ficha de avaliação n.º 001185822; prédio n.º 857, sito em …………, a que corres-
ponde a ficha de avaliação n.º 001 185823; prédio n.º 858, sito em …………, a que corresponde a ficha 
de avaliação n.º 001185824; prédio n.º 859, sito em …………, a que corresponde a ficha de avaliação 
n.º 001185825, os quais estariam classificados erroneamente como rústicos.

4.º  - Após ter exercido o direito de audição, em 7 de Abril de 2006, a ora Impugnante foi notificada, 
no dia 18 de Abril de 2006, através do oficio n.º 1854, do despacho do Chefe do Serviço de Finanças 
de Paços de Ferreira, que sufragou a informação constante do Relatório de Inspecção Tributária.

5.º  - Tal decisão, teve por fundamento o disposto na Circular n.º 13, de 24/05/2000, da Direcção 
de Serviços de Contribuição Autárquica, a qual determinou (na sequência do entendimento expresso 
na Circular n.º 17/99) que as pedreiras e saibreiras deveriam ser classificadas como prédio urbano, 
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por força do artigo 4º do Código da Contribuição Autárquica na categoria de “outros”, prevista na 
alínea d), do n.º 1, do artigo 6º do mesmo Código  - artigos estes que passaram a constar, na íntegra, 
no novo Código do IMI.

6.º  - A presente Impugnação Judicial foi apresentada no dia 31 de Agosto de 2007.
7º  - A pedreira de Paços de Ferreira tem uma área licenciada de 12 hectares e está incluída numa 

zona extractiva, em volta da qual existem zonas de reserva e de defesa de monumentos arqueológicos, 
pelo que aqui não existe construção  - cfr. depoimento de B………….

8.º  - A zona extractiva também não permite construção  - cfr. depoimento de B………….
9.º  - Não existe qualquer tipo de casas próximas, pois estamos a falar de zonas ou agrícolas ou de 

reserva  - cfr. depoimento de B………….
10.º  - Todos os caminhos de acesso à pedreira são em terra, não existindo sequer saneamento  - cfr. 

depoimento de B………….
11.º  - Para efeitos de exercício da actividade existem algumas instalações implantadas, tais como 

dois edifícios no centro de produção, tirando a instalação de peritagem que é uma instalação de uma 
estrutura metálica, os escritórios, que são uma estrutura em madeira, e os balneários e as oficinas, onde 
se fazem as manutenções dos equipamentos  - cfr. depoimento de B………….

12.º  - Os dois anexos constam da licença de exploração da pedreira, como anexos de pedreira, 
como tal, limitados ao tempo de licença da pedreira  - cfr. depoimento de B………….

13.º  - Desempenham uma função exclusiva de apoio ao exercício da actividade  - cfr. depoimento 
de B………….

14.º  - De acordo com o plano directório municipal, a pedreira é um espaço de indústria extractiva, 
no qual não é permitida a construção  - cfr. depoimento de B………….

15.º  - As zonas que estão activas estão classificadas no PDM como zonas rústicas  - cfr. depoimento 
de B………….

Não se provaram outros factos com interesse para a decisão da causa.
3 – DO DIREITO
A meritíssima juíza do TAF de Penafiel julgou procedente a Impugnação Judicial, anulando -se os 

actos de fixação dos valores patrimoniais impugnados e as liquidações impugnadas, por entender que: 
(destacam -se apenas os trechos, mais relevantes da decisão com interesse para o presente recurso)

“I  - RELATÓRIO.
(…)
II - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS.
(…)
III  - DOS FACTOS.
(…)
IV  - DO DIREITO.
A…………, S.A., veio apresentar Impugnações Judiciais das fichas de avaliação dos imóveis (ficha 

de avaliação n.º001185820  - Oficio n.º3413115 de 2007/05/09; ficha de avaliação n.º001185821  - Oficio 
n.º3413117 de 2007/05/09; ficha de avaliação n.º001185822  - Oficio n.º3413119 de 2007/05/09; ficha 
de avaliação n.º001185823  - Oficio n.º3413121 de 2007/05/09; ficha de avaliação n.º001185824  - Oficio 
n.º3413122 de 2007/05/09 e ficha de avaliação n.º001185825  - Oficio n.º3413123 de 2007/05/09), que 
fixam os valores patrimoniais tributários dos mesmos (Impugnação Judicial n.º504/07.4BEPNF) e das 
liquidações n.º409015903 de 14 -08 -2007 (2003); n.º409016003 de 14 -08 -2007 (2004); n.º409016103 
de 14 -08 -2007 (2005) e n.º409016203 de 14.08.2007 (2006), relativas aos prédios inscritos sob os 
artigos matriciais U -00854, U -00855, U -00856, U -00857, U -00858 e U00859 (Impugnação Judicial 
n.º659/07.8BEPNF), alegando em síntese que os imóveis a que dizem respeito as avaliações notificadas 
e as liquidações devem ser classificados fiscalmente como prédios rústicos, nos termos do artigo 3º, 
n.º3, al.b) do Código do IMI - CIMI.

Ora, importa antes de mais proceder à qualificação de prédio rústico e urbano nos termos do CIMI.
De acordo com o artigo 3º do CIMI, que se transcreve:

Prédios rústicos

1  - São prédios rústicos os terrenos situados fora de um aglomerado urbano que não sejam de 
classificar como terrenos para construção, nos termos do n.º3 do artigo 6º, desde que:

a) Estejam afectos ou, na falta de correcta afectação, tenham como destino normal uma utiliza-
ção geradora de rendimentos agrícolas, tais como são considerados para efeitos do imposto sobre o 
rendimento das pessoas singulares (IRS);

b) Não tendo afectação indicada na alínea anterior, não se encontrem construídos ou disponham 
apenas de edifícios ou construções de carácter acessório, sem autonomia económica e de reduzido valor.

2  - São também prédios rústicos os terrenos situados dentro de um aglomerado urbano, desde 
que, por força de disposição legalmente aprovada, não possam ter utilização geradora de quaisquer 
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rendimentos ou só possam ter utilização geradora de rendimentos agrícolas e estejam a ter, de facto, 
essa afectação.

3  - São ainda prédios rústicos:
a) Os edifícios e construções directamente afectos à produção de rendimentos agrícolas, quando 

situados nos terrenos referidos nos números anteriores;
b) As águas e plantações nas situações a que se refere o nº1 do artigo 2º.
4  - Para efeitos do presente Código, consideram -se aglomerados urbanos, além dos situados 

dentro de perímetros legalmente fixados, os núcleos com um mínimo de 10 fogos servidos por arrua-
mentos de utilização pública, sendo o seu perímetro delimitado por pontos distanciados 50 m do eixo 
dos arruamentos, no sentido transversal, e 20 m da ultima edificação, no sentido de arruamentos.

Pelo teor do artigo transcrito verifica -se que são considerados como prédios rústicos os terrenos 
que se situem fora do aglomerado urbano; que não sejam de classificar como terrenos para construção; e 
que tenham como destino normal uma utilização geradora de rendimentos agrícolas ou, caso não tenham 
esta afectação, que não se encontrem construídos ou tenham construções de carácter acessório.

O presente normativo não estabelece, como requisito essencial para a qualificação como rústico, 
que os prédios sejam afectos ao rendimento agrícola; antes estipula que se verifica, alternadamente, 
esta condição (prédios afectos ao rendimento agrícola) ou, caso tal não aconteça, que não tenham 
qualquer construção.

Pelo que, nada obsta na lei fiscal transcrita a que os prédios sub iudice, propriedade da ora Im-
pugnante, sejam classificados como rústicos, pois os mesmos preenchem todos os requisitos previstos 
no normativo em causa (não se encontram em aglomerados urbanos, não são terrenos para construção 
e, não têm qualquer construção).

Não foi esse o entendimento do Relatório de Inspecção Tributária que se impugna, cuja decisão 
teve por fundamento a Circular 13/2000, a qual se transcreve:

“Classificação das pedreiras e saibreiras
As pedreiras e saibreiras são prédios urbanos por força do artigo 4º do Código da Contribuição 

Autárquica, devendo ser classificados na categoria de “outros”, prevista na alínea d), do n.º 1 do 
artigo 6º do mesmo Código.”

A referida Circular classifica as pedreiras e saibreiras como prédios urbanos, recorrendo à apli-
cação do artigo 4º do CIMI.

Ora, dispõe o artigo 4º do CIMI que: “Prédios urbanos são todos aqueles que não devam ser 
classificados como rústicos sem prejuízo do disposto no artigo seguinte”, sendo que o artigo seguinte 
é referente aos prédios mistos.

Por via de tal disposição, são os próprios prédios urbanos que, enquanto categoria, são residuais 
face aos prédios rústicos.

Ou seja, apenas são classificados como urbanos os prédios que não são susceptíveis de ser clas-
sificados como rústicos.

E se um prédio urbano não for classificado nas sub -categorias de habitacional, comercial ou terreno 
para construção é que o mesmo terá o enquadramento de outro prédio urbano.

Se assim não fosse, nenhum prédio poderia considerar -se rústico pois, antes de se verificar a sua 
subsunção à classificação de rústico, este iria logo cair dentro da muito abrangente previsão da norma 
da alínea d) do artigo 6º do CIMI, sendo logo classificado como urbano.

Ao classificar as pedreiras e saibreiras como prédios urbanos, a Administração Fiscal preteriu um 
passo essencial nas disposições legais previstas no CIMI, que foi o de verificar se tais prédios poderiam 
ou não ser incluídos no artigo 3º e, consequentemente, ser considerados como prédios rústicos.

Só se o prédio não for passível de ser classificado como rústico, nos termos do artigo 3º, é que 
poderá ter a classificação residual de prédio urbano e só aí faria sentido averiguar a que espécie de 
urbano pertence esse prédio.

Sucede que, os prédios em causa são prédios rústicos nos termos em que tais prédios são classi-
ficados pela alínea b) do n.º3 do artigo 3º do CIMI.

Ou seja, trata -se de prédios situados fora de um aglomerado urbano não classificados como terrenos 
para construção, que não têm como destino normal uma utilização geradora de rendimentos agrícolas 
(como definidos no Código do IRS) e que dispõem apenas de construções de carácter acessório sem 
autonomia económica.

Tal entendimento já foi assumido pelos Professores Catedráticos da Faculdade de Direito de 
Coimbra, Manuel Henrique Mesquita e Diogo Leite de Campos, em parecer elaborado pelos mesmos 
(doc. 12).

Notem -se, em especial, as seguintes conclusões do referido parecer:
“Conclusões
(…)
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V — Os prédios sobre que versa a consulta enquadram -se nesta alínea b). Tratando -se de pe-
dreiras, não cabem, obviamente, na alínea a) por não estarem afectos a uma utilização geradora de 
rendimentos agrícolas, nem poderem ter como destino normal esta utilização.

Mas cabem claramente na alínea b), porque não têm — nem podem ter a afectação indicação na 
alínea anterior e não se encontram construídos.

VI — Resultando da alínea b) do n.º 1 do artigo 3º que os terrenos de que nos ocupamos devem 
classificar -se como prédios rústicos, fica automaticamente excluída a possibilidade de os qualificar 
como prédios urbanos, com base no artigo 4º, a que se faz apelo nas Circulares nº17/1999 e nº13/200, 
da Direcção de Serviços da Contribuição Autárquica.

O artigo 4º define e delimita a categoria de prédios urbanos por via negativa, incluindo nela 
apenas os prédios «que não devam ser classificados como rústicos».

(...)
VIII — A razoabilidade do critério consagrado no artigo 3º do Código do Imposto Municipal 

sobre Imóveis, do qual resulta a classificação, como rústicos, dos prédios que constituem objecto da 
consulta, não pode ser posta em dúvida, porque os referidos prédios não têm potencialidade edificativa 
(não são terrenos para construção) e, por outro lado, trata -se de imóveis em cuja composição nada 
mais existe do que os elementos com que a natureza os dotou — designadamente materiais inertes 
(granito e rochas similares) susceptíveis de aproveitamento económico”.

Nestes termos, a referida Circular, ao classificar as pedreiras e saibreiras como prédios urbanos, 
sem mais, padece de manifesta ilegalidade, por tais prédios terem de ser considerados como prédios 
rústicos, por se verificar a situação prevista no artigo 3º, n.º 1, alínea b).

Acresce que, quer por aplicação directa do disposto na alínea b) do artigo 3º, quer por aplicação 
a contrario do referido no n.º4 do artigo 6º, ambos do CIMI, a conclusão terá de ser necessariamente 
a mesma: os prédios da Impugnante, supra identificados, são prédios rústicos, ao abrigo do disposto 
no Código do IMI.

Pelo que é ilegal o acto tributário de fixação de valores patrimoniais tributários àqueles prédios 
com recurso às normas aplicáveis à avaliação de prédios urbanos.

Que devem ser anulados.
Na verdade, a destrinça entre prédios rústicos e urbanos não é uma definição nova em termos de 

Direito fiscal, antes advindo do próprio direito privado, concretamente, do disposto no artigo 204º do 
Código Civil.

Ao abrigo deste normativo, são prédios rústicos as partes delimitadas do solo e as construções 
nele existentes que não tenham autonomia económica e, são prédios urbanos os edifícios incorporados 
no solo, com os terrenos que lhes sirvam de logradouro.

Ora, de acordo com o disposto no artigo 11º, n.º2, da Lei Geral Tributária (LGT), os termos e 
conceitos próprios de outros ramos de direito deverão ser interpretados com o sentido que aí têm.

Verifica -se que os conceitos adoptados pela Lei Fiscal em relação à definição de prédios urba-
nos e rústicos não foram afastados dos conceitos do Código Civil, o que resulta da interpretação dos 
artigos 2º e 6º do CIMI, quer da interpretação do artigo 8º do Código de IRS, que reproduz a definição 
civilista de prédio rústico e urbano.

As pedreiras dos prédios objecto da presente Impugnação são terrenos sem qualquer edificação 
ou construção, cujo rendimento é aferido pela extracção de minerais do próprio solo, não tendo estes 
prédios sofrido qualquer intervenção humana para gerar este aproveitamento económico, incluindo 
uma exploração das propriedades naturais dos terrenos.

O facto de esta actividade ser uma actividade comercial e industrial e, não uma actividade agrí-
cola, não poderá influir como critério para que o prédio seja considerado urbano e não rústico, por o 
rendimento dos prédios não dever ser considerado como critério para proceder à sua classificação em 
termos de IMI, que deverá tributar o valor patrimonial dos terrenos e não o seu rendimento.

Resulta dos depoimentos prestados em audiência contraditória de inquirição de testemunhas que 
a pedreira de Paços de Ferreira está incluída numa zona extractiva e que, à sua volta existem zonas de 
reserva e de defesa de monumentos arqueológicos.

Não existem casas próximas e todos os terrenos à sua volta ou são agrícolas ou de reserva.
Os caminhos de acesso à pedreira são em terra e não existe saneamento.
Mais, resultou dos depoimentos que, todas as construções existentes na zona da pedreira são, pré-

-fabricados temporários e servem de apoio ao exercício da actividade da mesma.
Resultou ainda, claramente da prova testemunhal que para que fosse possível existir alguma 

construção na zona em causa, teria de haver uma alteração ao plano directório municipal em vigor.
A classificação pura das pedreiras e saibreiras como prédios urbanos sem mais, colide com o re-

gime da Reserva Agrícola Nacional (RAN) que, incidindo em áreas constituídas por prédios rústicos, 
admite a existência de prédios dentro da Reserva Agrícola Nacional afectos á actividade de pedreira, 
tal como previsto no artigo 9º do D.L. 196/89, de 14 de Junho.
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Existiria uma grave desigualdade e discrepância ao ter de se tributar como prédio urbano uma 
pedreira inserida em Reserva Agrícola Nacional, quando tais áreas são consideradas como prédios 
rústicos para quaisquer outras finalidades.

Pelo que, não existe qualquer razão para que as pedreiras sejam consideradas como prédios ur-
banos, quer em termos civilísticos, onde a sua classificação tem necessariamente de ser como prédio 
rústico, quer em termos de lei tributária.

Por todo o exposto, quer por aplicação directa do disposto na alínea b), do n.º1, do artigo 3º, quer por 
aplicação, à contrário, do referido no n.º4, do artigo 6º, ambos do Código do IMI, a conclusão é a de que 
os prédios da Impugnante, ora em causa, são prédios rústicos, ao abrigo do disposto no Código do IMI

V  - DECISÃO.
Atento o exposto e sem necessidade de mais considerações, julgo procedente a presente Impug-

nação Judicial e a que a ela se encontra apensa, deduzida por A…………, S.A., anulando -se os actos 
de fixação dos valores patrimoniais impugnados e as liquidações impugnadas.”

DECIDINDO NESTE STA:
A questão que se suscita foi já apreciada e decidida por acórdão desta Secção do Contencioso 

Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 30 de Maio de 2012, proferido no processo com 
o n.º 1109/11 (1) em recurso em tudo semelhante a este – a Recorrente e a Recorrida são as mesmas e 
as alegações e contra alegações são basicamente idênticas –, sendo apenas que os prédios sujeitos a 
avaliação são outros.

Porque concordamos plenamente com a fundamentação aduzida naquele acórdão, iremos limitar-
-nos a remeter para ela, reproduzindo -a na íntegra, o que passamos a fazer (2):

«3.1. Como flui do Probatório, a AT promoveu oficiosamente a avaliação dos prédios em causa 
nos autos, considerando que os mesmos têm natureza de prédios urbanos (na categoria “outros” – 
alínea d) do n.º 1 do art. 6.º do CIMI), por estarem afectos à exploração de pedreiras, que configura 
uma actividade industrial e, assim, determina aquela classificação.

A sentença recorrida veio, porém, a decidir pela anulação das «liquidações impugnadas» por, 
em síntese, entender o seguinte:

 - Nos termos do art. 4.º do CIMI são prédios urbanos todos aqueles que não devam ser classifi-
cados como rústicos.

 - Os prédios urbanos podem dividir -se em habitacionais, comerciais, terrenos para construção e 
“outros” (art. 6.º, n.º 1 do CIMI) enquadrando -se no conceito de “outros” os terrenos situados dentro 
de um aglomerado urbano (n.º 4 deste art. 6.º).

 - No caso, os prédios foram avaliados como urbanos na categoria de «outros», mas não deviam 
ter tido essa classificação dado que se situam fora do aglomerado urbano, não têm uma afectação 
geradora de rendimentos agrícolas e não se encontram construídos. Pelo que, encontrando -se os 
mesmos inscritos nas respectivas matrizes como prédios rústicos, não deveria ter ocorrido alteração 
destas já que não ocorreu qualquer evento que fosse susceptível de determinar uma alteração da clas-
sificação dos mesmos, sendo que também não pode entender -se que a Circular n.º 13, de 24/5/2000 
(que sancionou o entendimento da AT no sentido de que um prédio rústico afectado à exploração de 
uma pedreira ou saibreira deverá ser classificado como prédio urbano na categoria de «outros»), seja 
evento susceptível de determinar a alteração da classificação do prédio.

 - Assim, não existindo qualquer razão justificativa para que as pedreiras sejam consideradas 
como prédios urbanos, é ilegal o acto tributário de avaliação dos valores patrimoniais tributários dos 
prédios identificados, com recurso às normas aplicáveis à avaliação dos prédios urbanos.

3.2. A Fazenda Pública discorda sustentando que sempre que o art. 3.º do CIMI se refere a 
alguma actividade económica para classificar um dado prédio como rústico, para este efeito aquela 
deve ser geradora de rendimentos agrícolas, silvícolas ou de pecuária tal como considerados em IRS, 
pelo que, não estando afectados a utilização geradora de rendimentos agrícolas, os terrenos situados 
fora de aglomerado urbano que não sejam de classificar como terrenos para construção, só poderão 
ser classificados de prédios rústicos se, não tendo uma utilização geradora de outros rendimentos, 
dispuserem apenas de edifícios ou construções de carácter acessório, sem autonomia económica e de 
reduzido valor, sem estarem afectos ou terem como destino normal uma qualquer outra actividade eco-
nómica. Se tais prédios estiverem afectos a qualquer outra actividade económica, que não a agrícola, 
serão classificados como urbanos.

O conceito de prédio rústico é restritivo, apenas se incluindo nesta designação os prédios que 
realmente só tenham rendimentos agrícolas, que não tendo esses rendimentos tenham aptidão para os 
produzir, ou então que não tenham qualquer rendimento de outra actividade económica.

Até porque a sufragar -se o entendimento da impugnante, qualquer que fosse a actividade económica 
que se exercesse num prédio rústico situado fora de um aglomerado urbano, tal nunca determinaria a 
sua classificação como prédio urbano (seria sempre um prédio rústico), ou seja, fora dos aglomerados 
urbanos, só seriam prédios urbanos os que tivessem construção de edifícios habitacionais, comerciais, 
industriais ou serviços, desde que não fossem de carácter acessório, não tivessem autonomia económica 
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ou fossem de reduzido valor; sendo que, manifestamente, não são esses o sentido e alcance da lei, con-
siderados no conjunto de normas vertidas no art. 3.º do CIMI, que delimita o conceito de prédio rústico.

Ou seja, do teor do art. 6.º retira -se que enquanto os n.ºs 2 e 3 indicam as realidades para 
considerar prédios urbanos habitacionais, comerciais, industriais ou para serviços, ou terrenos para 
construção, o n.º 4 afirma que aceita na categoria «outros» as realidades nele exemplificadas, e dá 
espaço a que outras se subsumam à sua previsão.

3.3. A questão a decidir no presente recurso é, portanto, a de saber se os actos de fixação de valor 
patrimonial impugnados são ou não ilegais por inexistência dos respectivos pressupostos (ou seja, por 
inexistência dos pressupostos para a avaliação).

Vejamos.
4.1. Diga -se desde já que, apesar de na parte dispositiva da sentença se determinar a anulação 

das «liquidações impugnadas», estamos perante manifesto erro material, revelado no próprio contexto 
da declaração, pois que, como da fundamentação da sentença bem se vê, o que se impugnou foram os 
referidos actos de fixação de valor patrimonial (3). Pelo que, visto o disposto no art. 249.º do CCivil, 
se rectifica tal erro, no sentido de que onde se diz «liquidações impugnadas» se deve entender como 
sendo «os actos de fixação de valor patrimonial impugnados».

4.2. O art. 2.º do CIMI dispõe:
«1. Para efeitos do presente Código, prédio é toda a fracção de território, abrangendo as águas, 

plantações, edifícios e construções de qualquer natureza nela incorporados ou assentes, com carácter 
de permanência, desde que faça parte do património de uma pessoa singular ou colectiva e, em circuns-
tâncias normais, tenha valor económico, bem como as águas, plantações, edifícios ou construções, nas 
circunstâncias anteriores, dotados de autonomia económica em relação ao terreno onde se encontrem 
implantados, embora situados numa fracção de território que constitua parte integrante de um património 
diverso ou não tenha natureza patrimonial.

2. Os edifícios ou construções, ainda que móveis por natureza, são havidos como tendo carácter 
de permanência quando afectos a fins não transitórios.

3. (…)
4. (…)»
Por sua vez, os arts. 3.º, 4.º e 6.º do mesmo CIMI, estabelecem o seguinte:

Artigo 3.º

Prédios rústicos

«1. São prédios rústicos os terrenos situados fora de um aglomerado urbano que não sejam de 
classificar como terrenos para construção, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º, desde que:

a) Estejam afectos ou, na falta de concreta afectação, tenham como destino normal uma utilização 
geradora de rendimentos agrícolas, tais como são considerados para efeitos do imposto sobre o rendi-
mento das pessoas singulares (IRS);

b) Não tendo a afectação indicada na alínea anterior, não se encontrem construídos ou disponham 
apenas de edifícios ou construções de carácter acessório, sem autonomia económica e de reduzido valor.

2. São também prédios rústicos os terrenos situados dentro de um aglomerado urbano, desde 
que, por força de disposição legalmente aprovada, não possam ter utilização geradora de quaisquer 
rendimentos ou só possam ter utilização geradora de rendimentos agrícolas e estejam a ter, de facto, 
esta afectação.

….
b) As águas e plantações nas situações a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º.
4. Para efeitos do presente Código, consideram -se aglomerados urbanos, além dos situados dentro 

de perímetros legalmente fixados, os núcleos com um mínimo de 10 fogos servidos por arruamentos 
de utilização pública, sendo o seu perímetro delimitado por pontos distanciados 50 m do eixo dos ar-
ruamentos, no sentido transversal, e 20 m da última edificação, no sentido dos arruamentos.»

Artigo 4.º

Prédios urbanos

«Prédios urbanos são todos aqueles que não devam ser classificados como rústicos, sem prejuízo 
do disposto no artigo seguinte.»

Artigo 6.º

Espécies de prédios urbanos

«1. Os prédios urbanos dividem -se em:
a) Habitacionais;
b) Comerciais, industriais ou para serviços;
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c) Terrenos para construção;
d) Outros.
2. Habitacionais, comerciais, industriais ou para serviços são os edifícios ou construções para tal 

licenciados ou, na falta de licença, que tenham como destino normal cada um destes fins.
3. Consideram -se terrenos para construção os terrenos situados dentro ou fora de um aglomerado 

urbano, para os quais tenha sido concedida licença ou autorização, admitida comunicação prévia ou 
emitida informação prévia favorável de operação de loteamento ou de construção, e ainda aqueles que 
assim tenham sido declarados no título aquisitivo, exceptuando -se os terrenos em que as entidades 
competentes vedem qualquer daquelas operações, designadamente os localizados em zonas verdes, 
áreas protegidas ou que, de acordo com os planos municipais de ordenamento do território, estejam 
afectos a espaços, infra -estruturas ou equipamentos públicos.

4. Enquadram -se na previsão da alínea d) do n.º 1 os terrenos situados dentro de um aglomerado 
urbano que não sejam terrenos para construção nem se encontrem abrangidos pelo disposto no n.º 2 
do artigo 3.º e ainda os edifícios e construções licenciados ou, na falta de licença, que tenham como 
destino normal outros fins que não os referidos no n.º 2 e ainda os da excepção do n.º 3.»

4.3. De acordo com o art. 2.º do CIMI o conceito de prédio assenta em três elementos: um elemento 
de natureza física (fracção de território, abrangendo as águas, plantações, edifícios e construções 
de qualquer natureza nela incorporados ou assentes, com carácter de permanência), um elemento 
de natureza jurídica (exigência de que a coisa  - móvel ou imóvel  - faça parte do património de uma 
pessoa singular ou colectiva) e um elemento de natureza económica (exigência de que a coisa tenha 
valor económico em circunstâncias normais).

Trata -se de um conceito de prédio que diverge, quer do conceito de prédio constante do n.º 3 do 
art. 8.º do CIRS (4), quer do constante do n.º 2 do art. 204.º do CCivil (5).

No caso, não se questiona que as pedreiras constituam prédios para efeitos fiscais. O que se 
questiona é que sejam prédios urbanos, nos termos do art. 4.º e da alínea d) do n.º 1 do art. 6.º, ambos 
do CIMI.

Ora, porque o conceito de prédio urbano constante do art. 4.º do CIMI é um conceito residual, 
relativamente ao de prédio rústico (pois que prédios urbanos são todos os que não devam ser classifi-
cados como rústicos) importa, então, em primeiro lugar, averiguar se os prédios dos autos podem, ou 
não, classificar -se como prédios rústicos.

Tais prédios estavam originariamente inscritos nas respectivas matrizes prediais rústicas (cfr. 
n.º 2 do Probatório) e a AT entendeu classificá -los como prédios urbanos, na categoria de “outros”, 
em face da indicação de que os mesmos estão afectos à exploração de pedreiras (actividade industrial 
que, segundo a AT, determina a qualificação de tais prédios como prédios urbanos) e a consequente 
avaliação (cfr. n.ºs 3 a 5 do Probatório).

4.4. O art. 3.º do CIMI (que corresponde ao art. 3.º do anterior CCAutárquica) estabelece uma 
definição positiva de prédio rústico, assumindo a classificação dos restantes prédios (em urbanos e 
mistos – cfr. arts. 4.º a 6.º do CIMI) natureza meramente residual: são assim classificados todos os que, 
de acordo com os critérios constantes do art. 3.º, não devam ser classificados como rústicos.

E como apontam Silvério Mateus e Corvelo de Freitas (6), na classificação de um prédio como 
rústico relevam duas ordens de critérios: a localização e o destino económico, sendo que, no que 
respeita à localização, a referência relevante se centra na situação do prédio dentro ou fora de aglo-
merados urbanos e no que respeita ao destino económico o prédio não deve ser classificável como 
terreno para construção, deve estar afecto ou ter como utilização normal a produção de rendimentos 
agrícolas [tais como estes são considerados para efeitos de IRS] (7) ou, não tendo afectação agrícola, 
não se encontre construído ou disponha apenas de edifícios ou construções meramente acessórias sem 
autonomia económica e de reduzido valor.

Como se disse, a classificação de um prédio como urbano assume natureza residual (art. 4.º do 
CIMI): classificar -se -ão como urbanos todos os prédios que não integrem os conceitos de rústico ou 
misto, constantes dos arts. 3.º e 5.º, respectivamente (a delimitação da categoria de prédios urbanos 
é, pois, feita por via negativa).

E nos prédios classificados como urbanos compreendem -se diversas espécies, de acordo com 
o destino económico que lhes é atribuído: habitacionais, comerciais, industriais ou para serviços, 
terrenos para construção, «outros» (cfr. as diversas alíneas do n.º 1 do art. 6.º do CIMI, tendo sido 
nesta espécie «outros» que a AT classificou, ao abrigo da alínea d) do n.º 1 deste artigo, os prédios 
aqui questionados).

Volvendo, pois, ao caso dos autos, verificamos que se trata, desde logo, de prédios situados fora 
de um aglomerado urbano (o que é aceite por ambas as partes) e que nem estão afectos nem têm como 
destino normal uma utilização geradora de rendimentos agrícolas, tais como estes rendimentos são 
considerados para efeitos de IRS (al. a) do n.º 1 do art. 3.º do CIMI).

E se, em princípio, a não afectação a uma utilização geradora de rendimentos agrícolas poderia 
levar à desclassificação dos ditos prédios como rústicos, tal desclassificação é impedida pelo disposto 
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na alínea b) do mesmo n.º 1, que dispõe que os terrenos situados fora de aglomerado urbano também são 
classificados como prédios rústicos desde que, não tendo a afectação indicada na alínea anterior (isto 
é, desde que não tendo afectação a actividade geradora de rendimentos agrícolas), não se encontrem 
construídos ou disponham apenas de edifícios ou construções de carácter acessório, sem autonomia 
económica e de reduzido valor.

É certo que, apesar de a impugnante ter alegado (cfr. art. 31.º da Petição Inicial) que os prédios 
em causa não têm qualquer construção ou edificação, excepto pré -fabricados ligeiros, insusceptíveis 
de serem classificados como edifícios ou construções, que são meramente acessórios à actividade da 
pedreira, tal factualidade não foi levada ao Probatório.

Contudo, também vem provado que o entendimento da AT no sentido de determinar a qualificação 
daqueles prédios como urbanos, na categoria de “outros” de acordo com o disposto no art. 6.º do CIMI, 
assenta na circunstância de a impugnante exercer nos ditos prédios uma actividade industrial.

Ora, sendo esta a fundamentação constante dos actos de avaliação, e sendo certo que, como se viu, 
a mera não afectação ou não destinação normal a uma utilização geradora de rendimentos agrícolas não 
basta para «desclassificar» o prédio como rústico e classificá -lo como urbano, antes se exigindo que, 
nos casos em que não tenha tal afectação, o prédio não se encontre construído ou disponha apenas de 
edifícios ou construções de carácter acessório, é, então, de concluir que, estando os prédios dos autos 
classificados como prédios rústicos e não se verificando as circunstâncias referidas na alínea b) do 
n.º 1 do art. 3.º do CIMI, não poderá tal classificação ser alterada (para prédios urbanos) em função 
do disposto nos arts. 4.º e 6.º do mesmo código (o art. 4.º limita -se a estabelecer que prédios urbanos 
são todos aqueles que não devam ser classificados como rústicos e o art. 6.º limita -se a distribuir os 
prédios urbanos por várias espécies ou categorias).

Por isso, a mera afectação de prédios rústicos à exploração de pedreiras, saibreiras, argilas e fins 
análogos, não pode determinar, desde logo, a sua classificação como prédios urbanos, na mencionada 
categoria de «outros» prevista na alínea d) do n.º l do art. 6.º do CIMI, como parece decorrer da Cir-
cular da DGCI n.º 13/2000, de 24/5/2000, invocada pela AT. Com efeito, não obstante essa afectação, 
a alínea b) do n.º 1 do art. 3.º do CIMI classifica o prédio como rústico se o mesmo, estando situado 
fora de aglomerado urbano, não se encontrar construído ou dispuser apenas de edifícios ou construções 
de carácter acessório e sem autonomia económica e de reduzido valor.

Pressupostos estes que, no caso, a AT não provou.
4.5. É certo, também, que a recorrente Fazenda Pública alega (Conclusões K a O) que, do dis-

posto no art. 3.º do CIMI, o que resulta é que, para serem rústicos, os prédios ou têm uma utilização 
concreta geradora de rendimentos agrícolas, ou não geram qualquer outro rendimento: isto é, ou têm 
aptidão para gerar rendimentos agrícolas, ou não têm ou não podem ter uma utilização geradora de 
quaisquer outros rendimentos. Tanto que o n.º 2 do mesmo art. 3.º refere que, estando situados dentro 
de aglomerado urbano, os prédios só são considerados rústicos se por força de disposição legalmente 
aprovada não puderem ter utilização geradora de quaisquer rendimentos.

No entanto, além de esta referência ao n.º 2 do art. 3.º colidir, desde logo, com o facto de, no caso 
dos autos, estarmos perante terrenos situados fora de aglomerado urbano, aquela alegação também 
colide, no mais, com o facto de, apesar de a alínea a) do n.º 1 do citado artigo impor a afectação ou 
o destino normal a uma utilização geradora de rendimentos agrícolas, logo a alínea b) estabelecer 
que, nos casos em que assim não suceda, a classificação de rústico só se altera se o prédio estiver 
construído.

Ou seja, ao contrário do que sucedia no âmbito da Contribuição Predial, em que se considerava 
prédio urbano o que estava afecto a quaisquer outros fins (que não a agricultura), ou não pudesse 
destinar -se à agricultura (cfr. o § 2.º do art. 5.º do respectivo Código), não parece que decorra da actual 
lei que se tais prédios estiverem afectos a qualquer outra actividade económica que não a agrícola, 
devam, sem mais e apenas em face de tal afectação, ser classificados como urbanos, nem que o con-
ceito de prédio rústico seja restritivo em termos de apenas se incluírem nesta designação os prédios 
que realmente só tenham rendimentos agrícolas, os que não tendo esses rendimentos tenham aptidão 
para os produzir ou então que não tenham qualquer rendimento de outra actividade económica (cfr. 
Conclusões P a DD das alegações de recurso).

A ser assim, ficaria destituída de sentido a norma da citada alínea b), acrescendo que, como 
aponta a recorrida, face à classificação abrangente do termo «outros» constante da alínea d) do n.º 1 
do art. 6.º do CIMI, tem que entender -se o n.º 4 desse mesmo art. 6.º como uma delimitação necessária 
daquela classificação, duplamente residual, sob pena de se admitir uma interpretação tão ampla que 
seria violadora do princípio da legalidade do imposto.

Em suma, a sentença recorrida, ao decidir pela anulação dos actos de fixação de valor patrimo-
nial impugnados, decidiu, em face dos factos provados, de acordo com a lei aplicável, improcedendo, 
portanto, as Conclusões do recurso».

Também o acórdão deste STA de 27/06/2012 tirado no recurso n.º 1004/11 decidiu de igual modo.
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É no apontado sentido que decidiremos também o presente recurso, sendo que se são anulados os 
actos de fixação dos valores patrimoniais também estão inquinadas as liquidações que neles assentam.

Preparando a decisão, formulamos a seguinte conclusão:
I - A mera não afectação ou não destinação normal de um prédio rústico, situado fora de aglomerado 

urbano, a uma utilização geradora de rendimentos agrícolas não basta, só por si, para “desclassificar” 
o prédio como rústico e classificá -lo como urbano, antes se exigindo que, nos casos em que não tenha 
tal afectação, o prédio não se encontre construído ou disponha apenas de edifícios ou construções de 
carácter acessório.

4. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 27 de Novembro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques 
da Silva.

(1)  Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
203f79cabcda0c5c80257a1a004edf3e?OpenDocument.

(2) Por razões de ordem prática, as notas de rodapé seguirão a numeração do presente acórdão e não do original.
(3) Veja -se que, logo em sede de apreciação da questão prévia sobre a propriedade do meio processual empregue – ime-

diata impugnação do valor patrimonial dos ditos prédios, apesar de não ter sido requerida a 2ª avaliação – a sentença diz 
que «A Impugnante não pretende impugnar o quantitativo da avaliação feita aos prédios nos termos das regras do Código do 
IMI aplicáveis aos prédios urbanos, mas a impossibilidade de se classificar tais prédios como urbanos, independentemente 
do quantitativo da liquidação feita» e que «Assim, tendo a presente Impugnação Judicial por fundamento um diferendo na 
apreciação jurídica da classificação dos prédios em questão e, não o quantitativo da sua avaliação, a impugnação judicial 
directa, autónoma e própria dos mesmos é, o meio processual correcto»; e, além disso, na parte final da fundamentação tam-
bém se exara o seguinte: «É deste modo, ilegal o acto tributário de avaliação dos valores patrimoniais tributários dos prédios 
identificados, com recurso às normas aplicáveis à avaliação dos prédios urbanos. Pelo que, procede a presente Impugnação, 
nos termos peticionados».

(4) No entanto, para Rui Duarte Morais («Sobre o IRS», 2ª edição, Almedina, 2008, p. 116) o CIRS não define o que 
é prédio, pelo que, numa interpretação sistemática, entendemos dever socorrer -nos da noção contida no CIMI. Isto porque 
«Na realidade, o n.º 3 do art. 8º do CIRS apresenta as definições de prédio rústico, urbano e misto, para efeitos deste imposto. 
Além de tais noções, por demasiado simplistas, não procederem a uma delimitação rigorosa destes conceitos (cfr. os art. 3º a 
6º do CIMI), existem realidades prediais não inseríveis em qualquer uma destas categorias (será o caso de prédios que não 
tenham como componente física uma fracção de solo).

(5) Neste âmbito, cfr. Nuno Sá Gomes, «Os Conceitos Fiscais de Prédio», in Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, n.º 54 
(e também publicado na Ciência e Técnica Fiscal nºs. 101 e 102 – Maio e Junho de 1967), estudo que embora reportando à 
evolução legislativa que culminou no antigo Código da Contribuição Predial, mantém alguma actualidade.

(6) Neste âmbito, cfr. Nuno Sá Gomes, «Os Conceitos Fiscais de Prédio», in Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, n.º 54 
(e também publicado na Ciência e Técnica Fiscal nºs. 101 e 102 – Maio e Junho de 1967), estudo que embora reportando à 
evolução legislativa que culminou no antigo Código da Contribuição Predial, mantém alguma actualidade.

(7) Note -se que, como refere André Salgado Matos [Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
(IRS), Anotado, Instituto Superior de Gestão, Coimbra Editora, 1999], embora a alínea b) do n.º 1 do art. 5º do CIRS con-
sidere como rendimentos agrícolas os lucros das actividades agrícolas, silvícolas ou pecuárias, os rendimentos imputáveis, 
entre outros, a actividades de exploração de «outros produtos espontâneos», esta referência deve ser entendida com alguma 
cautela, uma vez que estes nunca abrangerão as explorações mineiras e outras indústrias extractivas, referidas pela alínea b) 
do n.º 1 do art. 4º do mesmo CIRS. 

 Acórdão de 27 de Novembro de 2013.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Nulidade. Título executivo. Erro na forma de processo. 
Convolação.

Sumário:

 I — A nulidade por falta de requisitos essenciais do título executivo [falta que, quando 
não puder ser suprida por prova documental, constitui nulidade insanável do 
processo de execução fiscal — alínea b) do n.º 1 do artigo 165.º do CPPT] não 
constitui fundamento de oposição, não sendo enquadrável na alínea i) do n.º 1 do 
artigo 204.º deste mesmo Código.

 II — O erro na forma de processo (artigo 193.º do novo CPC) afere -se pela adequação 
do meio processual ao pedido que se pretende fazer valer. Tendo a recorrente invo-
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cado fundamentos legais de oposição à execução fiscal, a consequência jurídica 
da não verificação concreta dos pressupostos dos fundamentos alegados será a 
improcedência da oposição quanto a tais fundamentos e não a convolação para 
requerimento de arguição de nulidade ou para o meio processual impugnação 
judicial.

Processo n.º 345/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A…………, Lda., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pelo 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, julgou improcedente a oposição deduzida contra a execução 
fiscal n.º 3433200501046373, instaurada pelo Serviço de Finanças de Cascais  - 2 para cobrança coerciva 
de dividas relativa IMI, no montante de 36.206,04 Euros.

1.2. Termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I - Qualquer execução fiscal deverá impreterivelmente ter por base um título executivo válido;
II - Como se prevê expressamente no número 1 do artigo 190º do C.P.P.T., “a citação será sempre 

acompanhada do título executivo”;
III - No caso concreto, como anexos à citação da recorrente foram remetidas nove certidões de 

dívida do processo principal e mais duas dos apensos  - que segundo o certificador cumprem, cada uma 
delas, os “termos dos artigos 88º, 162º e 163º, todos, do Código de Procedimento e do Processo Tri-
butário” — o que não corresponde à verdade, por falta de requisitos essenciais legalmente impostos;

IV - As certidões que constituem os pretensos títulos executivos dos presentes autos estabelecem 
um determinado montante de dívida e limitam -se a indicar a proveniência dessa dívida como sendo de 
“IMI  - Imposto Municipal sobre Imóveis”  - o que as revela (a elas, certidões) como manifestamente 
insuficientes;

V - E nem se defenda a interpretação literal do previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 163º do 
C.P.P.T.  - no sentido de se poder sustentar que a inscrição “IMI — Imposto Municipal sobre Imóveis” 
é bastante para esclarecer a executada sobre a “natureza ou proveniência da dívida”;

VI - A procedência desse insustentável entendimento equivaleria à omissão de todos os princípios 
que norteiam as regras do procedimento tributário e das mais elementares garantias dos contribuintes 
(com ampla dignidade e protecção Constitucional)  - designadamente: o princípio da verdade material 
(artigo 55º da Lei Geral Tributária); o princípio da legalidade (nºs. 2 e 3 do artigo 103º da Constituição 
da República Portuguesa e artigo 8º da L.G.T.); o princípio da participação e do contraditório; o prin-
cípio da imparcialidade e, essencialmente, o principio de obrigatoriedade de fundamentação (n.º 3 do 
artigo 268º da C.R.P. e n.º 1 do artigo 77º da L.G.T.);

VII - Neste condicionalismo, deveria a douta decisão “sub -judice” ter equacionado e relevado a 
possibilidade dos vícios apontados pela recorrente terem prejudicado a defesa (como alegado) e, assim 
sendo, impunha -se a convolação da petição de oposição em requerimento de arguição de nulidades, a 
ser apreciado no processo de execução fiscal;

VIII - Além do mais, em nenhum dos documentos que acompanham a citação (pretensos títulos 
executivos) há uma identificação do prédio sobre o qual recai o imposto alegadamente em dívida;

IX - O que, só por si, confere à recorrente o direito de questionar a legalidade da dívida exe-
quenda (alínea h) do n.º 1 do artigo 203º do C.P.P.T.)  - de acordo com a matéria alegada em sede de 
oposição;

X - E, não havendo lugar a qualquer liquidação, não estava igualmente “autorizada a sua cobrança 
à data em que tiver ocorrido a respectiva liquidação” (alínea a) do n.º 1 do artigo 204º do C.P.P.T.);

XI - Ou, em alternativa, sempre se estaria na presença de uma situação de duplicação de colecta 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 204º e artigo 205º, ambos, do C.P.P.T.)  - que é do conhecimento oficioso 
(artigo 175º do C.P.P.T.).

XII - Não colhe, assim, a tese preconizada na douta sentença recorrida com a citação dos artigos 119º 
e 120º do C.I.M.I.  - pois não havendo lugar a liquidação de I.M.I. pelo prédio rústico, é natural que o 
sujeito passivo não aguardasse qualquer notificação, nem requeresse uma 2ª via;

XIII - O que equivale a dizer que, também pelo exposto, deveria ter sido julgada procedente a 
presente oposição (alínea i) do n.º 1 do artigo 204º do C.P.P.T.);

XIV - Em todo o caso, assentando a douta decisão na impossibilidade da discussão da legalidade 
da liquidação da dívida exequenda em sede de oposição fiscal  - sempre deveria o Tribunal ter, também 
aqui, declarado a existência de erro na forma de processo e ordenado a convolação do meio processual 
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inadequado em meio processual adequado (ou seja, a convolação dos presentes autos de oposição à 
execução fiscal em impugnação judicial);

XV - Finalmente, na oposição oportunamente deduzida a ora recorrente levantou, entre outras, a 
questão de, não havendo lugar a qualquer liquidação, não estar a exequente autorizada à cobrança da 
colecta e que, em todo o caso, exigindo o tributo, sempre se estaria na presença de uma duplicação de 
colecta;

XVI - O douto Tribunal dever -se -ia ter pronunciado sobre esta questão  - o que não fez em abso-
luto  - verificando -se uma omissão de pronúncia;

XVII - A douta sentença recorrida violou o disposto nos artigos 35º, n.º 2; 88º; 125º; 162º; 163º; 
165º, n.º 1, b); 175º; 190º; 203º; 204º, n.º 1, g) e i) e 205º, todos, do C.P.P.T.; artigos 112º, n.º 1, a); 
113º, n.º 6; 119º e 120º, todos, do C.I.M.I; artigos 198º, n.º 4 e 668º, d), todos, do CPC; artigos 8º; 55º 
e 177º, n.º 1, todos, da L.G.T. e artigos 103º, nºs. 2 e 3 e 268º, n.º 3 da C.R.P..

Termina pedindo o provimento do recurso com a revogação da sentença recorrida e a procedência 
da oposição ou, assim, não se entendendo, decretar -se os termos do peticionado nas conclusões VII, 
XIV, XVI, respectivamente, com as legais consequências.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. Emitindo pronúncia sobre a invocada nulidade da sentença, a Mma. Juíza do Tribunal “a 

quo” sustentou que tal nulidade não se verifica pois que foram apreciadas todas as questões que as 
partes submeteram à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão ficou prejudicada pela solução 
dada a outras.

1.5. O MP emite douto Parecer nos termos seguintes, além do mais:
«1. Nulidade da sentença
Omissão de pronúncia sobre a questão da duplicação de colecta (petição art. 28º).
A oponente incorre em erro na qualificação jurídica do fundamento alegado que se traduz, subs-

tantivamente, em ilegalidade da liquidação da dívida exequenda, questão apreciada na sentença.
O tribunal não está vinculado à qualificação jurídica adoptada pelas partes (art. 664º CPC).
Consequência jurídica: inexistência de nulidade por omissão de pronúncia.
2. A nulidade do título executivo (art. 165º n.º 1 alínea b) CPPT) não constitui fundamento de 

oposição à execução fiscal, devendo ser arguida perante o órgão da execução fiscal, sendo eventual de-
cisão desfavorável passível de reclamação para o tribunal tributário (art. 276º CPPT/acórdãos STA SCT 
20.11.2002, processo n.º 1701/02; 28.02.2007, processo n.º 1178/06; 14.03.2007, processo n.º 950/06; 
23.10.2007, processo n.º 26762; Pleno SCT 23.02.2005, processo n.º 574/04, Pleno SCT 19.11.2008, 
processo n.º 430/08).

3. A recorrente invocou fundamentos legais de oposição à execução fiscal:
 - falta de notificação da liquidação do imposto no prazo de caducidade, por alegado conhecimento da 

liquidação da dívida exequenda apenas na data da citação (petição art. 22º; art. 204º n.º 1 alínea e) CPPT)
 - ilegalidade da liquidação da dívida exequenda, fundamento de oposição quando a lei não as-

segura meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação (petição art. 23º; art. 204º 
n.º 1 alínea h) CPPT).

A consequência jurídica da inverificação concreta dos pressupostos dos fundamentos alegados é 
a improcedência da oposição e não a convolação para requerimento de arguição de nulidade ou para o 
meio processual impugnação judicial (conclusões VII e XIV).

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.»
1.6. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) No dia 22.10.1990 foi objecto de registo a constituição da sociedade por quotas “A…………, 

Lda.”, matriculada sob o n.º ……… na Conservatória do Registo Comercial de Cascais. (Doc. fls. 10/12 
do processo de execução fiscal apenso).

B) Da inscrição datada de 22.10.1999 constam como sócios B…………, C…………, cabendo 
a gerência a D………… (já falecido) e a C…………. (Doc. fls. 10/12 do processo de execução fiscal 
apenso).

C) Corre termos no Serviço de Finanças de Cascais  - 2 o processo de execução fiscal 
n.º 3433200501046373, instaurado contra a Oponente para cobrança coerciva a dívidas relativas a 
IMI, no montante de € 36.206,04, com base nas certidões de dívida que aqui se dão por integralmente 
reproduzidas (Doc. fls. 1 e segs. do processo de execução fiscal apenso).

D) No dia 23.09.2009, a oponente foi citada, na pessoa do sócio gerente C………... (Doc. fls.14/16 
do processo de execução apenso).

E) Em 26.10.2009, deu entrada no Serviço de Finanças de Cascais  - 2 a petição inicial que originou 
os presentes autos. (Cfr. carimbo aposto a fls. 2 dos autos).
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3.1. A sentença considerou que a oponente invocou na Petição Inicial da presente oposição, as 
questões seguintes: (i) nulidade dos títulos executivos por falta dos requisitos essenciais; (ii) ilegalidade 
da divida exequenda; (iii) extinção do processo de execução fiscal por força do artigo 177º do CPPT.

E, apreciando cada uma destes fundamentos, a sentença julgou -os improcedentes, com a funda-
mentação seguinte:

▬▬ Quanto à nulidade das certidões que constituem os títulos executivos:
Conforme a jurisprudência do STA, a nulidade por falta de requisitos do título executivo (cfr. 

arts. 163º e 165º do CPPT), só pode ser invocada e apreciada no processo de execução fiscal, sendo 
a eventual decisão desfavorável passível de reclamação para o tribunal tributário. Ou seja, a nulidade 
da falta de requisitos essenciais do título executivo — nos termos da alínea b) do n.º 1 do art. 165º do 
CPPT — não é fundamento de oposição à execução fiscal por não enquadrável na alínea i) do n.º 1 do 
seu art. 204º.

Por outro lado, ainda que houvesse nulidade da citação, nos termos do n.º 4 do art. 198º do CPC, 
a arguição não deve ser atendida se se demonstrar que não existiu prejuízo para a defesa do citado, a 
nível da globalidade dos direitos processuais que podem ser exercidos na sequência da citação. E o 
mesmo sucede com a falta de fundamentação dos títulos executivos, a qual não é subsumível a nenhum 
dos fundamentos válidos de oposição à execução fiscal, contidos no art. 204º do CPPT, mas antes do 
próprio processo de execução, onde poderia ser arguida e conhecida, com possível reclamação para 
o juiz do tribunal tributário (cfr. art. 162º e ss. e 276º do CPPT). É que, a falta de requisitos do título 
executivo (mesmo quando não possa ser suprida por prova documental) não é subsumível a nenhum 
das alíneas do citado art. 204º, n.º 1, nem mesmo na sua alínea i), logo não constituindo um válido 
fundamento de oposição à execução fiscal.

Assim, a oposição não poderá proceder com esses fundamentos.
▬▬ Quanto à falta de notificação da liquidação, por a oponente só ter tomado conhecimento desta 

com a citação efectuada nos autos de execução (daí concluindo a oponente que lhe assiste o direito de 
discutir a legalidade da divida exequenda ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do art. 204º do CPPT.

Não é esta, manifestamente, a situação dos autos, pois a legislação prevê e assegura a impugnação 
ou recurso judicial contra o mencionado acto de liquidação, sendo que, por outro lado, a liquidação 
IMI, efectuada dentro do prazo normal, não carece de notificação ao sujeito passivo, bastando o envio 
do documento de cobrança aludido nos arts. 119º e 120º do CIMI para tornar a dívida exigível.

▬▬ Quanto à extinção do processo de execução fiscal por força do art. 177º do CPPT.
O prazo fixado neste art. 177º do CPPT tem natureza ordenadora e disciplinar, pelo que se for 

ultrapassado, não ocorre desde logo a extinção do processo de execução fiscal, como aliás, considerou 
o Tribunal Constitucional, no âmbito do proc. n.º 14/09.

3.2. Do assim decidido discorda a recorrente alegando, como se viu:
a) Quer a nulidade da sentença, por omissão de pronúncia (cfr. as Conclusões XV e XVI) rela-

tivamente à questão de, não havendo lugar a qualquer liquidação, não estar a exequente autorizada à 
cobrança da colecta e que, em todo o caso, exigindo o tributo, sempre se estaria na presença de uma 
duplicação de colecta;

b) Quer o erro de julgamento, porque
 - são manifestamente insuficientes as certidões que constituem os pretensos títulos executivos 

(apesar de estabelecerem um determinado montante de dívida, limitam -se a indicar a proveniência 
dessa dívida como sendo de “IMI  - Imposto Municipal sobre Imóveis”)  - cfr. Conclusões I a VI – e 
nem elas nem os documentos que as acompanham, identificam o prédio sobre o qual recai o imposto 
(conferindo à recorrente o direito de questionar a legalidade da dívida exequenda (al. h) do n.º 1 do 
art. 204º do CPPT), e sendo que a sentença também devia ter equacionado e relevado a possibilidade 
dos vícios apontados pela recorrente terem prejudicado a defesa, impondo -se a convolação da petição 
de oposição em requerimento de arguição de nulidades, a ser apreciado no processo de execução fiscal 
(Conclusão VII);

 - não havendo lugar a qualquer liquidação, também não estava “autorizada a sua cobrança à data 
em que tiver ocorrido a respectiva liquidação” (al. a) do n.º 1 do art. 204º do CPPT), quer porque, em 
alternativa, sempre se estaria na presença de uma situação de duplicação de colecta (al. g) do n.º 1 do 
art. 204º e art. 205º, ambos, do CPPT) – cfr. Conclusões VIII a XIII);

 - em todo o caso, assentando a decisão na impossibilidade da discussão da legalidade da liquida-
ção da dívida exequenda em sede de oposição fiscal, sempre deveria ter -se concluído pela ocorrência 
de erro na forma de processo e ordenado a convolação da oposição em impugnação judicial  - cfr. 
Conclusão XIV.

Vejamos, pois, estas suscitadas questões.
4.1. Quanto à invocada nulidade da sentença, por omissão de pronúncia.
Diz a recorrente que a sentença não se pronunciou relativamente à questão de, não havendo lugar 

a qualquer liquidação, não estar a exequente autorizada à cobrança da colecta e que, em todo o caso, 
exigindo o tributo, sempre se estaria na presença de uma duplicação de colecta.
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Carece, porém, de razão legal.
Prevista no art. 125º do CPPT e na alínea d) do n.º 1 do art. 615º do novo CPC (que corresponde 

ao anterior art. 668º), a nulidade da sentença por omissão de pronúncia ou por excesso de pronúncia 
relaciona -se com o disposto no n.º 2 do art. 608º e com o n.º 1 do art. 609º, ambos do actual CPC (a 
que correspondiam os anteriores arts. 660º e 661º).

Ali se estabelece, com efeito, que, por um lado, o juiz nem pode ocupar -se senão de questões 
suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras, nem 
pode condenar em quantidade superior ou em objecto diverso do que se pedir e, por outro lado, o juiz 
deve, igualmente, resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, excep-
tuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras.

De salientar, ainda, que o conceito de «questões» não se confunde com o de «argumentos» ou 
«razões» aduzidos pelas partes em prol da pretendida procedência das questões a apreciar («Para se 
estar perante uma questão é necessário que haja a formulação do pedido de decisão relativo a matéria 
de facto ou de direito sobre uma concreta situação de facto ou jurídica sobre que existem divergências, 
formulado com base em alegadas razões de facto ou de direito». (1)

Ora, como salienta o MP, é a oponente que incorre em erro na qualificação jurídica do fundamento 
alegado, pois que este se traduz, substantivamente, em ilegalidade da liquidação da dívida exequenda 
(o que a oponente alega é que não havendo lugar a qualquer liquidação, não estava a exequente autori-
zada à cobrança da colecta, daí ocorrendo a pretensa duplicação de colecta). E esta questão da eventual 
ilegalidade da liquidação da dívida foi apreciada na sentença, como dela bem se descortina.

Daí que, uma vez que o Tribunal não está vinculado à qualificação jurídica adoptada pelas partes 
(nº 3 do art. 5º do novo CPC  - correspondente ao n.º 3 do anterior art. 664º), e uma vez que a sentença 
apreciou a questão da eventual ilegalidade da liquidação da dívida, não se verifique a alegada nulidade 
da sentença por omissão de pronúncia.

4.2. Quanto ao mais:
4.2.1. Como se disse, a recorrente alega erro de julgamento, por parte da sentença, dado que as 

certidões que constituem os títulos executivos são manifestamente insuficientes (apesar de estabelece-
rem um determinado montante de dívida, limitam -se a indicar a proveniência dessa dívida como sendo 
de “IMI  - Imposto Municipal sobre Imóveis”) e nem elas nem os documentos que as acompanham, 
identificam o prédio sobre o qual recai o imposto.

Mas carece de razão legal.
É certo que, de acordo com o disposto na alínea e) do n.º 1 do art. 163º do CPPT, é requisito 

essencial do título executivo a menção da natureza e proveniência da dívida e que de acordo com o 
disposto na alínea b) do n.º 1 do art. 165º do mesmo Código, a falta de requisitos essenciais do título 
executivo, quando não puder ser suprida por prova documental, constitui nulidade insanável em pro-
cesso de execução fiscal. Sendo que o que releva, neste âmbito, é que o título executivo permita ao 
executado a informação suficiente para saber com segurança qual é a dívida a que o título se refere, de 
forma a estarem assegurados eficazmente os seus direitos de defesa.

Mas, de todo o modo, o que no caso importa referir é que a nulidade do título executivo, por falta 
de requisitos essenciais e quando não puder ser suprida por prova documental, não constitui fundamento 
de oposição enquadrável na alínea i) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, antes devendo ser arguida perante o 
órgão da execução fiscal e sendo eventual decisão desfavorável passível de reclamação para o Tribunal 
Tributário (art. 276º do CPPT).

Tem sido este, aliás, o sentido da actual jurisprudência do STA, como se pode ver dos acórdãos 
do Pleno da Secção do Contencioso Tributário, de 6/5/2009, rec. n.º 0632/08, de 19/11/2008, rec. 
n.º 430/08, de 17/12/2008, rec. n.º 364/08, de 23/2/2005, rec. n.º 0574/04, bem como os acórdãos da 
Secção, de 19/1/2011, rec. 0340/10 e de 15/2/2012, rec. n.º 0383/11 (dos quais foi relator o presente), 
de 23/10/2007, rec. n.º 026762, de 14/3/2007, rec. n.º 0950/06, de 28/2/2007, rec. n.º 01178/06 e de 
20/11/2002, rec. n.º 01701/02.

Em suma, a nulidade da falta de requisitos essenciais do título executivo – nos termos da alínea b) 
do n.º 1 do art. 165º do CPPT – não é fundamento de oposição à execução fiscal por não enquadrável 
no seu artigo 204º, n.º 1, alínea i).

E assim tendo decidido a sentença, improcede esta alegação de erro de julgamento.
4.2.2. A recorrente alega, igualmente, que, por um lado, não havendo lugar a qualquer liquidação, 

se verifica o fundamento previsto na alínea a) do n.º 1 do mesmo art. 204º do CPPT (não estava “au-
torizada a sua cobrança à data em que tiver ocorrido a respectiva liquidação”) e, por outro lado e em 
alternativa, sempre se estaria na presença de uma situação de duplicação de colecta (al. g) do n.º 1 do 
art. 204º e art. 205º, ambos, do CPPT).

Mas, também quanto a esta alegação carece de razão legal.
Com efeito, a eventual nulidade do título executivo (ainda que por insuficiência do mesmo) não 

constitui, como acima se disse, fundamento de oposição à execução fiscal, não sendo enquadrável na 
alínea i) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, nem se subsumindo ao fundamento da duplicação de colecta 
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(al. g) do mesmo normativo), até porque esta só ocorre se estiver pago o imposto relativo à primeira 
colecta.

E menos, ainda, se subsume ao fundamento de oposição previsto na alínea a) do n.º 1 do mesmo 
artigo 204º do CPPT, pois que este fundamento se reconduz à alegação da ilegalidade abstracta da dívida 
e a invocada falta de autorização para cobrança da dívida dos autos não se reconduz a tal ilegalidade 
abstractamente considerada.

Daí que também nesta parte improcedam as Conclusões do recurso.
4.2.3. Finalmente, a recorrente alega que a sentença também devia ter equacionado e relevado a 

possibilidade dos vícios apontados pela recorrente terem prejudicado a defesa, impondo -se a convola-
ção da petição de oposição em requerimento de arguição de nulidades, a ser apreciado no processo de 
execução fiscal e que, em todo o caso, assentando a decisão na impossibilidade da discussão da lega-
lidade da liquidação da dívida exequenda em sede de oposição fiscal, sempre deveria ter -se concluído 
pela ocorrência de erro na forma de processo e ordenado a convolação da oposição em impugnação 
judicial.

O erro na forma de processo (art. 193º do novo CPC) afere -se pela adequação do meio processual 
ao pedido que se pretende fazer valer.

Ora, atentando na Petição Inicial da presente oposição, constatamos que a recorrente invoca (i) a 
nulidade dos títulos executivos por falta dos requisitos essenciais; (ii) a ilegalidade da dívida exe-
quenda (à luz do disposto na alínea h) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, por só com a citação ter tomado 
conhecimento da liquidação; à luz da alínea a) do n.º 1 do art. 204º, dado que, não havendo lugar a 
qualquer liquidação, não estava “autorizada a sua cobrança à data em que tiver ocorrido a respectiva 
liquidação”; e à luz da alínea g) do mesmo normativo, dado que sempre se está na presença de uma 
situação de duplicação de colecta) e (iii) e a extinção do processo de execução fiscal por força do 
artigo 177º do CPPT.

Pedindo, além do mais, que seja «julgada procedente a nulidade dos títulos executivos arguida nos 
anteriores artigos 1º a 18º, inclusive, da presente oposição», que os fundamentos da presente oposição 
sejam «julgados provados e totalmente procedentes – ordenando -se a extinção dos autos executivos 
ora colocados em crise» e que «em todo o caso, deve determinar -se a extinção dos presentes autos 
executivos por decurso do prazo previsto no art. 177º do CPPT».

Assim, independentemente de eventual incongruência entre a pretendida convolação para requeri-
mento de arguição de nulidades e a pretendida convolação para petição inicial de impugnação judicial, 
o que é verdade é que, como aponta o MP, a recorrente invocou fundamentos legais de oposição à 
execução fiscal: (i) falta de notificação da liquidação do imposto no prazo de caducidade, por alegado 
conhecimento da liquidação da dívida exequenda apenas na data da citação (cfr. o art. 22º da petição 
e a alínea e) do n.º 1 do art. 204º do CPPT); (ii) ilegalidade da liquidação da dívida exequenda, funda-
mento de oposição quando a lei não assegura meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de 
liquidação (art. 23º da petição e alínea h) do n.º 1 do citado art. 204º do CPPT).

Sendo que a consequência jurídica da não verificação concreta dos pressupostos dos fundamentos 
alegados será a improcedência da oposição quanto a tais fundamentos, não cabendo, portanto, convolação 
para requerimento de arguição de nulidade ou para o meio processual impugnação judicial.

5. Em suma, a sentença não enferma da nulidade (por omissão de pronúncia), nem dos também 
invocados erros de julgamento, que a recorrente lhe imputa, improcedendo, portanto, todas as Con-
clusões do recurso.

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

Lisboa, 27 de Novembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Dulce 
Neto.

(1) Cfr. Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, volume II, 
6ª ed., Lisboa, Áreas Editora, 2011, pp. 362 e ss., anotação 10 ao art. 125º.

Cfr., também, entre muitos outros, o acórdão do STA, de 29/4/2008, proc. n.º 18150, in AP -DR, de 30/11/2010, p. 1311. 

 Acórdão de 27 de Novembro de 2013.

Assunto:

Falta de pagamento. Taxa de justiça.



4576

Sumário:

Ocorrendo, em processo de oposição à execução fiscal, falta de pagamento da taxa 
de justiça e não tendo a petição inicial sido recusada pela secretaria, deve ser or-
denada a notificação do oponente para, no prazo de 10 dias, efectuar o pagamento 
do montante da taxa de justiça em falta, acrescido de multa de igual montante.

Processo n.º 361/13 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: A… e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. O Ministério Público junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel interpõe re-

curso da sentença que, por falta de pagamento da taxa de justiça inicial, absolveu da instância a 
Fazenda Pública, na oposição que A………………., identificado nos autos, move à execução fiscal 
n.º 1759200901046390 contra si revertida no Serviço de Finanças de Amarante, para cobrança do IVA 
no valor de € 221.779,92.

1.2. Termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1ª  - Verificando que não fora cumprido o previsto na parte final do n.º 3 do art. 486 -A do CPC, 

aplicável por força do disposto nos n.º 3, 4 e 6 do art. 467 do CPC e da aplicação prática do princípio 
da igualdade de tratamento das partes consagrado no art. 3º -A do mesmo diploma, o MP, ora recorrente 
promoveu que se desse cumprimento ao citado normativo, que se entende ser aplicável também ao Autor.

2ª  - Assim não entendendo, a Sra. Juíza conheceu de imediato a excepção dilatória inominada 
de falta de pagamento da taxa de justiça e absolveu a Ré da instância, decisão que o MP considera 
extemporânea, porque ao oponente deveria ter sido concedida a faculdade prevista na parte final do 
n.º 3 do art. 486º -A do CPC.

3ª  - Entendemos, tal como se decidiu no acórdão do TRL acima citado, que “a nosso ver, trata-
-se da solução que melhor responde à actual filosofia do sistema processual civil, não sendo ainda de 
olvidar o principio da igualdade das partes vertido no art. 3º -A, do CPC, sendo de resto pouco ou nada 
compreensível que, caso o Réu não proceda e comprove o pagamento da taxa de justiça a que alude o 
art. 7º, n.º 4, do CCP, disponha das prerrogativas previstas no art. 486º -A, do CPC e, já o autor, e apesar 
de ter já pago ele a taxa de justiça devida pela apresentação do requerimento de injunção (a do n.º 3, 
do art. 7º do RCP), nenhuma e nova oportunidade de pagamento lhe seja conferida.”

4ª  - Foram violados as normas previstas na parte final do n.º 3 do art. 486º -A do CPC, aplicável 
por força do disposto nos n.º 3, 4 e 6 do art. 467º do CPC e o princípio da igualdade de tratamento das 
partes consagrado no art. 3º - A do mesmo diploma.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A). O Oponente, com a petição inicial, apresentou comprovativo de pedido de concessão de apoio 

judiciário junto da Segurança Social, em 11.02.2011 (cfr. fls. 19 a 21 dos autos);
B). O pedido de concessão de apoio judiciário apresentado pelo Oponente, junto da Segurança 

Social, em 11.02.2011, veio a ser indeferido em 04.04.2011. (cfr. fls. 59 dos autos);
C). Em face da apresentação de impugnação judicial da decisão identificada no ponto antecedente, 

a Segurança Social solicitou ao Oponente a apresentação de novos elementos. (cfr. fls. 59 dos autos);
D). Com data de 27.09.2011, a Segurança Social proferiu “despacho de manutenção da decisão 

de indeferimento proferida em 04.04.2011”, cujo teor ora se dá aqui por integralmente reproduzido 
(cfr. fls. 85 a 87 dos autos);

E). Em 31.10.2011, o Oponente apresentou requerimento nos presentes autos do qual consta cópia 
de novo pedido de concessão de apoio judiciário apresentado junto da Segurança Social em 28.10.2011. 
(cfr. fls. 90 a 100 dos autos);

F). Em 22.06.2012, a Segurança Social prestou informação ao Tribunal cujo teor ora se dá aqui 
por integralmente reproduzido, e da qual consta, além do mais, o seguinte: “o requerimento de apoio 
judiciário supre referenciado, foi objecto de uma proposta de decisão (Audiência Prévia) de Indeferi-
mento em 09/01/2012, cuja notificação para o requerente seguiu por correio registado conforme cópia 
do registo que se junta. A falta de aceitação expressa, ao solicitado, implicou a conversão da proposta 
de decisão em decisão definitiva (indeferimento), e ocorrendo tal no 1º dia útil seguinte ao do termo do 
prazo de resposta, com imediata comunicação ao Tribunal onde se encontre pendente a acção judicial 
(se for esse o caso), não se procedendo a qualquer outra notificação, nos termos do disposto no n.º 2 
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do art. 23º da Lei 34/2004, de 29 de Julho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 47/2007, de 
28 de Agosto e do art. 91 nºs 1 a 3 do Código do Procedimento Administrativo.

Decorrido o prazo legal de que dispunha para responder ao que lhe era solicitado, o requerente 
nada disse, pelo como expressamente refere o nosso oficio, foi o seu pedido considerado Indeferido. 
Mais se informa que até ao momento não foi interposto qualquer recurso de impugnação. (cfr. fls. 142 
a 146 dos autos);

G). A proposta de decisão mencionada no ponto antecedente foi expedida para o endereço do ora 
Oponente, por correio registado de 11.01.2012 (cfr. fls. 143 dos autos);

H). Pelo Tribunal o Oponente foi notificado da informação constante do ponto F) que antecede 
e, nada disse;

I). O Oponente foi notificado para efectuar o pagamento da taxa de justiça devida, com a cominação 
prevista nos artigos 467º n.º 6 do Código de Processo Civil e 24º n.º 3 da Lei 34/2004, de 29 Julho, e 
não o fez até à presente data.

3.1. A presente oposição à execução fiscal foi acompanhada com prova do requerimento de pro-
tecção jurídica na vertente de apoio judiciário, na modalidade de dispensa de taxa de justiça e demais 
encargos processuais.

Na sequência do indeferimento desse pedido pela Segurança Social (o oponente deduziu novo 
pedido de apoio judiciário, o qual também foi indeferido) o Tribunal (após conhecimento deste indefe-
rimento) ordenou a notificação do oponente para “no prazo de 10 dias, efectuar o pagamento da taxa 
de justiça devida, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 467º, n.º 6 do Código de Processo 
Civil e artigo 24º, n.º 3 da Lei n.º 34/2004, de 29 de Julho”.

E como nesse prazo a taxa de justiça não foi autoliquidada, a sentença recorrida absolveu da 
instância a exequente, com fundamento em excepção dilatória inominada que obsta ao conhecimento 
do mérito.

Para tanto, a sentença considerou inaplicável a norma do art. 486º -A, considerando que «o facto 
de o legislador ter previsto consequências diferentes para a falta de pagamento de taxa de justiça, 
quando associada à petição inicial ou à contestação, resulta também da observância e respeito pelo 
princípio da igualdade de tratamento das partes. É que, analisando ambos os regimes, verifica -se que 
o mesmo regime previsto para a falta de pagamento de taxa associada à contestação, é, com efeito, 
menos gravoso do que quando tal sucede relativamente à petição inicial.

Ora, no entendimento do Tribunal, tal justifica -se e coaduna -se com o citado princípio da igualdade 
de tratamento das partes – na vertente em que merece tratamento diferenciado aquilo que não é igual 
 -, porquanto, em sede de petição inicial foi o A./Oponente que assumiu o impulso processual, ou seja, 
este pretendeu fazer valer o seu direito em juízo e, para o efeito, lançou mão dos meios processuais 
adequados, pelo que, compreende -se, que não se apresentando o seu articulado conforme as exigên-
cias processuais estipuladas, seja o A./oponente penalizado, com o desentranhamento, ou absolvição 
da instância, consoante tenha já havido, ou não, citação do réu» (…) enquanto que «o R. em sede 
de contestação não é responsável pelo impulso processual, uma vez que só está em juízo porque foi 
demandado por outrem, justificando -se, por isso, a nosso ver, que lhe seja conferida a possibilidade 
de efectuar o pagamento da taxa de justiça tardiamente, desde que, acompanhado de multa, a fim de 
ser recebida a sua contestação» (cfr. decisão recorrida a fls. 154 a 158 dos autos).

3.2. O Ministério Público reage contra essa decisão porque, tal como havia requerido no processo, 
entende que o oponente deveria ter sido notificado para os termos do n.º 3 do art. 486º -A do CPC, ou 
seja, para efectuar o pagamento omitido, com acréscimo de multa de igual montante, mas não inferior 
a 1 UC nem superior a 5 UC. No seu entender, o princípio da igualdade processual impõe que, em 
caso de omissão do pagamento da taxa de justiça, seja aplicado o disposto naquele normativo antes da 
rejeição da acção ou da absolvição da instância.

3.3. A questão a decidir é, portanto, a de saber se previamente à decisão proferida de absolvição 
da instância da Fazenda Pública devia o oponente ter sido notificado para pagamento da taxa de justiça 
devida acrescida de multa, nos termos do n.º 3 do art. 486º -A do CPC (na redacção à data), aplicável 
por força do disposto nos nºs. 3, 4 e 6 do art. 467º do mesmo compêndio e do princípio da igualdade 
de tratamento das partes consagrado no art. 3º -A, igualmente do mesmo Código.

Vejamos.
4. E, adianta -se, é de concluir pela razão legal do recorrente.
Não sofre dúvida que do âmbito de aplicação das referidas normas resulta a razão de ser dos 

diferentes efeitos processuais relativos à falta de junção de comprovativo de pagamento da taxa de 
justiça inicial: o art. 476º do CPC aplica -se ao «autor», sobre quem recai o impulso processual, mas 
cujo incumprimento não impede a propositura de nova acção (cfr. também o n.º 2 do art. 289º do CPC); 
a segunda norma aplica -se ao «réu», cujo incumprimento o impossibilita de se defender da acção, 
colocando -o numa situação de revelia que, por regra, tem por efeito a confissão dos factos articulados 
pelo autor (art. 484º do CPC). Perante a gravidade desta última sanção, não pode deixar de ser consi-
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derar uma “justa medida”, fundada no princípio de proporcionalidade, dar ao réu nova oportunidade 
de pagar a taxa de justiça, embora acrescida de multa pelo atraso causado.

Contudo, mesmo relativamente ao autor, o efeito preclusivo resultante da falta de pagamento da 
taxa inicial é de afastar em situações que ponham em causa certos princípios processuais, como o da 
igualdade das partes.

Sendo que a jurisprudência corrente deste Tribunal também assim tem decidido, nos casos de 
oposição à execução fiscal em que, apesar da falta (ou insuficiência) de pagamento da taxa de justiça 
inicial, a secretaria erradamente recebe a petição inicial, e que por isso mesmo não se deve indeferir 
liminarmente a acção, mas sim dar “nova oportunidade” ao autor para autoliquidar a taxa com multa 
(cfr. acs. de 9/4/2008, rec. n.º 090/08; de 30/9/2009, rec. n.º 0833/09; de 4/11/2009, rec. n.º 0564/09; 
de 18/11/2009, rec n.º 0918/09; de 20/01/2010, rec. n.º 01026/09; de 27/01/2010, rec n.º 01025/09; 
de 24/2/2010, rec n.º 0751/09; de 14/09/2011, rec. n.º 0207/11; de 1/8/2012, rec. n.º 0766/12; e de 
26/6/2013, proc. n.º 0358/13).

Ora, como neste último se afirma «não repugna, ao menos para os efeitos de falta de pagamento 
atempado da taxa de justiça, aplicar o disposto no artigo 486º -A do CPC  - relativo ao pagamento da 
taxa de justiça na contestação  - à oposição à execução fiscal, porquanto nesta há lugar à citação do 
executado e a oposição configura -se como que uma contestação à própria execução fiscal.

E não repugnando tal aplicação, que se traduz em possibilitar o pagamento, embora tardio, da taxa 
de justiça devida pelo impulso processual (acrescida de multa), deve ela ser considerada aplicável, atento 
o princípio “pro actione”, concretização processual do princípio constitucional da tutela jurisdicional 
efectiva, mais do que pelo princípio da igualdade das partes».

Impõe -se, portanto, revogar o despacho recorrido e ordenar a baixa dos autos ao tribunal “a quo” 
para que, se a tal nada mais obstar, seja efectuada a notificação do oponente para proceder ao depósito, 
no prazo de 10 dias, da taxa de justiça devida (cujo valor lhe deve ser notificado) acrescida de multa 
de igual montante, sob cominação da absolvição da instância da Fazenda Pública.

DECISÃO
Termos em que se acorda em, dando provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e ordenar 

a baixa dos autos ao tribunal “a quo” para que, se a tal nada mais obstar, seja efectuada a notificação 
do oponente para proceder ao depósito, no prazo de 10 dias, da taxa de justiça devida (cujo valor lhe 
deve ser notificado) acrescida de multa de igual montante, sob cominação da absolvição da instância 
da Fazenda Pública.

Sem custas.

Lisboa, 27 de Novembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Isabel 
Marques da Silva. 

 Acórdão de 27 de Novembro de 2013.

Assunto:

Dividendos. Fundos de Pensões. Entidades não Residentes. Principio da Liberdade 
de Circulação de Capitais.

Sumário:

 I — Atento o primado do direito comunitário, é vedado ao tribunal português aplicar 
normas do direito nacional que afrontem o que naquele se impõe, e no caso de 
existir acórdão do TJUE sobre interpretação de norma comunitária e sua compa-
tibilidade com uma norma nacional, essa interpretação pode e deve ser aplicada 
mesmo às relações jurídicas surgidas e constituídas antes de ser proferido o 
acórdão, devendo a decisão interpretativa retroagir à data da entrada em vigor 
da norma nacional, excepto se o acórdão dispuser de forma diferente.

 II — Resulta da jurisprudência comunitária que embora da legislação nacional decorra, 
em abstracto, uma restrição à livre circulação de capitais não consentida pelo 
art. 56º do Tratado da Comunidade Europeia (actual art. 63º TFUE), importa 
averiguar se essa restrição, consubstanciada em maior tributação de entidade 
não residente, será neutralizada, em concreto, por via da Convenção celebrada 
entre os Estados para evitar a dupla tributação.
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 III — É, pois, essencial esclarecer se, e em que medida, é que o ADT celebrado entre 
Portugal e a Holanda permite, no caso concreto, neutralizar a tributação, e, por 
conseguinte, fazer respeitar a imposição comunitária da livre circulação de capi-
tais. E não dispondo o STA de base factual para decidir a questão, há que ordenar 
a baixa dos autos ao Tribunal de 1ª instância a fim de que nele seja proferida nova 
decisão após ampliação da matéria de facto pertinente.

Processo n.º 654/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A… e Outra.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

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

1. A FAZENDA PÚBLICA recorreu para o Tribunal Central Administrativo Sul da sentença pro-
ferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa que julgou procedente a impugnação judicial que A… e B…, 
com os demais sinais nos autos, deduziram contra o acto de retenção na fonte de IRC sobre dividendos 
distribuídos no ano de 2007, no montante total de € 2.175.996,15.

1.1. Terminou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
5.1. Está em causa sentença declaratória que julgou procedente a impugnação judicial identifi-

cada em epígrafe, condenando a Fazenda Pública no pedido de anulação das liquidações impugnadas, 
estas referentes à retenção na fonte sobre o pagamento de dividendos relativos ao ano de 2007, de € 
2.175.996,15 (quantia correspondente aos valores de € 2.116.144,22 e € 59.851,93, respeitantes às 
impugnantes A… e B…, respectivamente.

5.2. Decidiu o Meritíssimo Juiz que a questão a decidir no âmbito dos presentes autos se cingia 
a saber se os actos de retenção na fonte objecto de impugnação violam a legislação comunitária. E 
fundamentou tal conclusão no facto de ter sido invocado pelos impugnantes que, ao sujeitar a retenção 
na fonte em IRC os dividendos distribuídos por sociedades anónimas residentes em território nacional 
a fundos de pensões estabelecidos num Estado Membro da União Europeia, ao mesmo tempo que 
isenta de tributação de dividendos os fundos de pensões estabelecidos e domiciliados em Portugal, a 
legislação portuguesa, no caso do artigo 16º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (anterior 14º), viola de 
forma frontal os artigos 12º e 56º do Tratado da União Europeia.

5.3. Após estabelecer o padrão normativo enquadrador da matéria “sub -judice”, a linha argumenta-
tiva na qual assentou a douta decisão do Tribunal “a quo” baseou -se, salvo melhor opinião, unicamente 
no conteúdo da pronúncia do Tribunal de Justiça da União Europeia através de Acórdão datado de 
06/10/2011 (proferido no processo n.º C -493/09).

5.4. Contrapondo, diz a Autoridade Tributária que da conjugação da alínea c) do n.º 1 e alínea b) 
do n.º 3, e do artigo 94º do CIRC, resulta que estão sujeitos a retenção na fonte, a título definitivo, 
rendimentos obtidos em território português por entidades não residentes, sendo que a alínea c) do n.º 4 
do artigo 84º do CIRC, por remissão do n.º 5 do artigo 94º do CIRC, determina que os rendimentos de 
capitais obtidos por não residentes estão sujeitos a retenção na fonte à taxa de 20%. Quanto às entida-
des residentes em Portugal, nos termos do artigo 14º do EBF (actual artigo 16º), estão dispensadas de 
proceder à retenção na fonte.

5.5. Porém, o Tratado da CE (art. 58º) não proíbe, em absoluto, a aplicação de medidas nacionais 
que estabeleçam diferenças entre contribuintes que não se encontrem em idêntica situação de residência, 
devendo nestes casos o Tribunal averiguar se o diferente tratamento respeita a situações não comparáveis 
objectivamente, ou se a medida nacional prossegue objectivos legítimos (razões imperiosas de interesse 
geral ou “rule of reason”) compatíveis com o tratado, como a necessidade de assegurar a coerência do 
regime fiscal ou de evitar a diminuição das receitas fiscais.

5.6. Como o próprio TJUE já decidiu em matéria de impostos directos, as situações dos residen-
tes e dos não residentes num Estado não são em regra comparáveis, na medida em que o rendimento 
auferido no território de um Estado -Membro por um não residente, constitui, muito frequentemente, 
apenas uma parte dos seus rendimentos globais, centralizados no lugar da sua residência, e a capacidade 
contributiva pessoal do não residente (singular ou colectivo), resultante da tomada em consideração do 
conjuntos dos seus rendimentos, pode mais facilmente ser apreciada no local onde se situa o seu centro 
de interesses, em regra, o local da sua residência habitual.

5.7. O facto de as sociedades serem residentes ou não em Portugal coloca -as em situação objecti-
vamente diferente, não pelo simples facto de se encontrarem em situação de diferente residência, mas 
sim, pelo que tal representa em termos do regime fiscal a que se encontram sujeitas. A título de exemplo, 
o caso de uma sociedade residente em Portugal, pelo facto de ser residente, está sujeita a tributação 
em sede de IRC à taxa de 25% sobre a totalidade do lucro tributável gerado pela sua actividade em 
cada exercício económico e de acordo com as regras de determinação do lucro tributável aplicáveis 
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em Portugal. Contraponto de uma sociedade não residente (in casu, holandesa), não está sujeito a 
IRC em Portugal (salvo no caso de rendimentos obtidos em Portugal), mas sim a um imposto sobre o 
rendimento das sociedades no Estado da sua residência, como tal, não pode dizer -se com certeza que 
tal sociedade se encontra em situação idêntica. Para que tal se verificasse, as regras de tributação apli-
cáveis à sociedade holandesa teriam que ser exactamente iguais às da sociedade portuguesa sob pena 
de a sociedade de Direito Neerlandês se colocar numa situação mais favorável do que as sociedades 
residentes em Portugal.

5.8. Para que se pudesse concluir no sentido do carácter discriminatório do regime que sujeita a 
retenção na fonte as sociedades não residentes (no caso, holandesas), teria que ficar demonstrado que 
os impugnantes suportaram uma tributação mais elevada no seu conjunto, ou seja, que da tributação 
por via da retenção na fonte efectuada em Portugal e da taxa de imposto de sociedades holandesas 
incidente sobre os rendimentos obtidos globalmente, resultou uma tributação mais gravosa do que a 
aplicável às sociedades residentes.

5.9. O próprio acórdão citado pelos impugnantes  - o Acórdão Gerritse, de 12 de Junho de 2003 
(Processo C -234101)  - apresenta uma linha argumentativa semelhante ao ora explanado, ao pronunciar-
-se acerca da “Retenção na fonte de 25%”. Isto porque, a este respeito, o TJCE deixou claro que, em 
abstracto, o regime pode tratar de forma diferente residentes e não residentes, sendo que, a relevância 
está em averiguar se, em concreto, tal se traduz na aplicação de uma tributação efectiva mais elevada 
sobre os não residentes, pois, caso contrário, o regime não é discriminatório, nem consequentemente, 
contrário ao Direito Comunitário. (sublinhado nosso)

5.10. Temos, pois, que não é inequívoco que as sociedades nacionais que distribuem dividendos a 
Fundos de Pensões, também eles nacionais, estejam numa situação de vantagem relativamente às enti-
dades residentes noutros Estados membros da UE que efectuem operações semelhantes. Afigurando -se 
assim que o regime em causa não pode, com rigor, ser configurado como um tratamento discriminató-
rio, nem por consequência, uma violação suficientemente caracterizada dos artigos 56º e 49º do TCE.

5.11. Não se contesta que as normas comunitárias prevalecem sobre as normas de direito ordinário 
nacional, por força do primado do Direito Comunitário, nos termos do n.º 4 do artigo 8º da Constituição 
da República Portuguesa.

5.12. No entanto, os argumentos expostos colocam em causa o carácter discriminatório das normas 
controvertidas, perdendo assim relevância a questão do primado do Direito Comunitário, na medida em 
que não se verifique qualquer desconformidade entre o Direito Interno e o Direito Comunitário.

5.13. Importa não esquecer que o Primado do Direito Comunitário consiste em uma norma com 
efeito directo, prevalecer sempre sobre uma norma de Direito Nacional.

5.14. Porém, nem todas gozam de tal efeito, vejamos: “O efeito directo poderá verificar -se, ou 
não, relativamente: às normas dos Tratados; às normas dos Regulamentos; às normas das Directivas 
e relativamente às Decisões quando sejam dirigidas aos Estados membros” (Cfr. PALMA, Maria João 
e ALMEIDA, Luís Duarte d’, “Direito Comunitário” AAFDL, Lisboa, 2000, p. 129).

5.15. É universalmente admitido que o Tratado inclui um certo número de disposições directamente 
aplicáveis na ordem jurídica interna, onde foram “recebidas” por efeito da ratificação.

5.16. Assim, o Tribunal foi levado a reconhecer este carácter “self executing”, segundo a expres-
são consagrada, especificando que se tratava de disposições que produziam efeitos imediatos e que 
atribuíam efeitos individuais que os órgãos jurisdicionais internos deveriam salvaguardar. (Acórdão 
Costa o. E.N.E.L., Proc. 6/64)

5.17. “As disposições que não têm esse efeito directo apenas penetram na ordem jurídica interna 
através de medidas de ordem interna adoptadas pelos órgãos competentes do Estado em causa” (Acórdão 
Costa c. E.N.E.L., Proc. 6/64). Ora, de acordo com o entendimento exposto, seguido pelo TJCE, é de 
concluir que a norma do artigo 56º do Tratado CE, invocada na PI, não tem efeito directo, na medida 
em que não consubstancia uma norma “self executing”. Até porque, tendo por fim o assegurar a sua 
aplicação na ordem interna dos Estados -Membros, foram adoptadas inúmeras Directivas destinadas a 
serem transpostas para as respectivas ordens internas.

5.18. Relativamente ao mencionado Acórdão proferido pelo TJUE em 06/10/2011 sob o n.º C -493/09, 
constata -se vir o mesmo no sentido de reconhecer o não cumprimento por parte da República Portuguesa 
das obrigações que lhe incumbem por força dos artigos 63º TFUE (Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia) e 40º do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992.

5.19. Contudo, salvo melhor entendimento, a lei foi correctamente aplicada à data dos factos 
(2008), uma vez que, efectivamente, não previa a isenção na distribuição de dividendos a fundos de 
pensões constituídos fora do âmbito da legislação nacional.

5.20. Reforçando tal entendimento, o facto de o Orçamento de Estado para 2012, através da 
Lei 64 -A/2011, de 30 de Dezembro, ter originado a alteração do artigo 16º do EBF, que passou a vigorar 
a partir de 01/01/2012, prevendo -se no n.º 7 do referido artigo, isenção de IRC para os rendimentos 
de fundos de pensões que se constituam, operem de acordo com a legislação e estejam estabelecidos 
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noutro Estado membro da União Europeia, desde que se verifiquem os requisitos estabelecidos nas 
alíneas a) a d) do referido número.

5.21. Contudo, a alteração efectuada não tem carácter imperativo, não retroage na sua aplicação. 
Atendendo a que a lei só dispõe para o futuro, estamos em presença de uma alteração substancial ou 
formal que apenas visa os factos novos.

5.22. Pelo exposto, somos de opinião que o douto Tribunal “a quo” baseou a sua fundamentação 
na errónea apreciação das razões de facto e de direito que se encontram subjacentes ao acto de liqui-
dação sindicado, em clara e manifesta violação dos requisitos legalmente consignados no disposto da 
alínea c) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 94º do CIRC, e artigo 14º (actual 16º) do EBF, quanto à violação do 
direito comunitário, e alínea c), do n.º 1 e alínea b), do n.º 3 do artigo 94º do CIRC, quanto à retenção 
na fonte a título definitivo a entidades não residentes.

Termos em que, concedendo -se provimento ao recurso, deve a decisão ser revogada e substituída 
por acórdão que declare a legalidade do acto tributário, com as devidas consequências legais.

1.2. As Entidades Recorridas apresentaram contra -alegações para sustentar a manutenção do 
julgado, e que concluíram da seguinte forma:

A) O presente Recurso vem interposto da Douta Sentença proferida pelo Tribunal a quo que de-
cidiu julgar procedente a impugnação judicial apresentada pelas ora Recorridas dos actos de retenção 
na fonte de IRC do ano de 2007, por considerar que os referidos actos tributários padeciam de vício 
de violação de lei, em particular por violação do princípio da liberdade de circulação de capitais pre-
visto no Tratado, tal como determinado pelo TJUE em acórdão proferido a 6 de Outubro de 2011, no 
processo C -493 -09;

B) Cingindo -se o presente recurso, tal como delimitado pelas respectivas alegações e conclusões, 
a questões de direito, parece claro, à luz do disposto nos artigos 26º, 31º e 38º do ETAF e 280º do CPPT, 
que este Venerando Tribunal é hierarquicamente incompetente para apreciar o presente recurso, o que 
se invoca para os devidos efeitos legais;

C) A questão material controvertida encontra -se resolvida, uma vez que o TJUE no processo 
C 493/09 já declarou a legislação nacional desconforme com o direito comunitário, em particular com 
o artigo 56º do Tratado;

D) No referido processo, o Estado Português foi condenado por conferir um tratamento discri-
minatório aos fundos de pensões residentes na União Europeia, uma vez que na óptica do Tribunal a 
diferença de tratamento conferida aos dividendos auferidos por fundos de pensões torna o investimento 
dos fundos de pensões não residentes em sociedades portuguesas menos atraente, constituindo, assim, 
uma restrição ilegítima e injustificada à liberdade de circulação de capitais e, como tal, contrária ao 
Direito Comunitário;

E) Considerando o disposto no artigo 288º do Tratado e carácter vinculativo das decisões adoptadas 
pelo TJUE, parece claro que a sentença recorrida não merece qualquer censura, o que motivou, aliás, 
que o legislador nacional já alterou a norma controvertida do EBF, de forma a acolher a jurisprudência 
firmada no referido Acórdão;

F) O dever de anulação dos actos tributários ora sindicados não decorre, assim, da necessidade 
de aplicação retroactiva da alteração legislativa introduzida pelo Orçamento do Estado para 2012, tal 
como invocado pela ora Recorrente, mas sim do reconhecimento expresso por parte do TJUE do carácter 
ilegal do regime fiscal em vigor até à referida data;

G) Constitui jurisprudência pacífica dos nossos tribunais que, atento o primado do Direito inter-
nacional face ao Direito interno, a doutrina prevista em acórdãos do TJUE que declare a desconformi-
dade de normas nacionais dos Estados Membros aplica -se também aos factos tributários que tenham 
ocorrido em momento anterior desde que acautelado em tempo o direito de acção processual previsto 
na legislação interna (vide Acórdão STA, processo n.º 0275/08, de 4.06.2008);

H) Do quadro legal em vigor à data dos factos tributários em análise resultava que um Fundo 
de Pensões residente em Portugal, quando recebia dividendos ou outros rendimentos provenientes de 
sociedades sediadas em Portugal estava sujeito a um regime fiscal mais favorável do que o aplicável 
a um Fundo de Pensões constituído de acordo com a legislação de um qualquer outro Estado Membro 
da União Europeia quando recebia dividendos ou outros rendimentos de fonte portuguesa;

I) Com efeito, a legislação nacional concedia aos Fundos de Pensões domiciliados em Portugal a 
possibilidade de beneficiarem de um regime que lhes permitia receber os dividendos isentos de tribu-
tação, bastando, para tal, que estivessem constituídos de acordo com a legislação nacional;

J) Por contraste, no caso de Fundos de Pensões constituídos noutros Estados Membros da União 
Europeia, os mesmos não eram passíveis de beneficiar de idêntica isenção, estando sujeitos a uma 
tributação efectiva de 20% em sede de IRC;

K) A distribuição de dividendos entre Estados Membros da UE não pode estar sujeita a quais-
quer restrições, nem tão pouco a quaisquer discriminações baseadas na nacionalidade ou no local do 
investimento, uma vez que o Direito Comunitário estabelece um quadro legal destinado a eliminar 
quaisquer discriminações na circulação de capitais, nomeadamente em investimentos transfronteiriços 
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(directos ou indirectos), bem como eliminar quaisquer restrições que possam afectar a livre circulação 
de capitais e a livre prestação de serviços;

L) Constitui jurisprudência assente do TJUE que a diferença de tratamento entre entidades nacio-
nais e entidades estrangeiras consubstancia uma violação do artigo 56º do Tratado;

M) A faceta controvertida do artigo 14º do EBF (actual artigo 16º) centra -se na circunstância 
doo mesmo ser, exclusivamente, aplicável aos Fundos de Pensões estabelecidos em Portugal, daqui se 
concluindo que, caso as ora Recorridas fossem residentes em território português, sobre os dividendos 
por si percepcionados no ano de 2007 não teria incidido qualquer retenção na fonte em sede de IRC;

N) As ora Recorridas e os Fundos de Pensões residentes em Portugal estão em situações compa-
ráveis — distribuição de lucros por sociedades residentes — sendo que as Recorridas encontram -se 
sujeitas a tributação em Portugal, ao passo que os Fundos de Pensões residentes estão isentos sobre os 
mesmos rendimentos;

O) Por outro lado, a legislação portuguesa não visa estabelecer qualquer medida anti  -abuso 
ou evitar práticas abusivas em matéria fiscal, pelo que o tratamento discriminatório conferido às ora 
Recorridas não encontra aqui qualquer justificação, nem a ora Recorrente logrou invocar qualquer 
argumento neste sentido;

P) Não se invoque contra o entendimento ora propugnado pelas Recorridas, a circunstância de 
estas terem beneficiado da limitação parcial de imposto concedida pelo ADT entre Portugal e a Holanda, 
uma vez que como tem notado o TJUE, uma Parte Contratante não pode limitar os direitos conferidos 
pelo artigo 56º do Tratado com os benefícios que possam vir a ser conferidos por via de um Acordo 
Bilateral entre os Estados (ver Processo “Avoir Fiscal”, processo 270/86);

Q) Tratando -se de um acto normativo de natureza internacional ratificado pelo Estado Português, 
as normas de direito comunitário prevalecem sobre o direito interno, por força do princípio da preva-
lência do direito internacional, conforme preceituado no artigo 8º da CRP e no artigo 1º da LGT, não 
carecendo de qualquer acto de transposição de carácter interno, tal como reconhecido expressamente 
pela Recorrente nas suas alegações;

R) A argumentação aduzida pela ora Recorrente carece de qualquer base legal, desde logo, porquanto 
a legislação ora em apreço já foi declarada ilegal por parte de uma instância jurisdicional internacional 
à qual o Estado Português está legalmente vinculado, o que afecta de forma irremediável a legalidade 
dos actos tributários de retenção na fonte ora sindicados;

S) Tudo ponderado, parece inequívoco que a norma constante do actual artigo 16º do EBF padece 
de manifesto vício de lei, por violação ostensiva dos princípios da legalidade tributária e do primado 
do direito internacional, violando, por conseguinte, os artigos 268º, 112º e 89º da CRP, bem como os 
artigos 55º, 60º, n.º 7 e 77º, n.º 1 da LGT, e ainda, os artigos artigo 12º e 56º do Tratado de Roma, o que 
se invoca para os devidos efeitos legais, mormente para efeitos de improcedência do presente recurso, 
requerendo -se a este Venerando Tribunal que se digne confirmar a sentença ora recorrida, reconhecendo 
o direito da Primeira Recorrida à restituição da quantia de EUR 2.116.144,22 e da Segunda Recorrida 
da quantia de EUR 59.851,93, tudo com as demais consequências legais, mormente o pagamento de 
juros indemnizatórios ao abrigo do disposto no artigo 43º da LGT.

1.3. Por decisão proferida a fls. 525/526, o TCAS declarou -se incompetente, em razão da hierarquia, 
para o conhecimento do recurso, na consideração de que nele estava em causa exclusivamente matéria 
de direito, declarando competente para o efeito a Secção de Contencioso Tributário do STA.

1.4. O Exmº Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal emitiu douto parecer no sen-
tido de que o recurso devia proceder, devendo anular -se a decisão recorrida e proferir -se nova decisão 
assente em elementos que permitam, em concreto, proceder à comparação entre os regimes passíveis de 
aplicação, ou suscitar ao TJUE, a título prejudicial, a questão de saber em que termos se deve proceder 
à comparação entre as situações e quais são as razões imperiosas previstas, ao tempo, no artigo 58º do 
TCE, argumentando o seguinte:

«2. Emitindo parecer, é de começar por observar estar em causa a tributação por imposto directo 
com base nos arts. 20º n.º 1 alínea c) e 94º nºs 1 alínea c) e 4º do CIRC, cuja aplicação foi invocada 
como constituindo uma restrição em face do benefício fiscal previsto no art. 16º n.º 1 do EBF.

Tem sido entendido pelo TJCE/TJUE que o mesmo deve respeitar as liberdades fundamentais 
previstas no mesmo, entre as quais a de circulação de capitais prevista no ao tempo art. 55º do TCE, 
conforme jurisprudência que vem sendo produzida, e em que se insere o acórdão de 8 -10 -11 proferido 
no proc. C -493/09, em que se decidiu quanto ao referido benefício fiscal Portugal não ter cumprido 
as obrigações comunitárias que lhe incumbem por força dos arts. 53º do TFUE e 40º do Acordo sobre 
o Espaço Económico Europeu.

No entanto, no ao tempo art. 58º do TCE admitiam -se nos n.ºs 1 e 2 restrições às ditas liberdades, 
desde que não arbitrárias, segundo ainda o previsto no seu n.º 3.

Conforme se fundamenta na sentença recorrida e se defende no recurso interposto, as mesmas 
são ainda admissíveis desde que respeitem a “situações não comparáveis objectivamente” ou que se 
“justifique por razões imperiosas de interesse geral (“overriding public interest”).
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Na sentença recorrida foi afastado tal enquadramento, sem se proceder a uma tal comparação, 
sendo de notar que na documentação junta pelas impugnantes consta terem sido efectuados pedidos de 
reembolso parcial do imposto pago, nos termos da Convenção aplicável para evitar a dupla tributação.

Ora, é em face de uma comparação em concreto quanto ao que resulta aplicável em face do regime 
de tributação aplicável que permitiria concluir no sentido de ser proferida a decisão em causa, por 
violação da dita liberdade de circulação e em desrespeito do princípio da proporcionalidade.

Com efeito, a decisão a proferir não pode assentar na comparação do que consta na legisla-
ção prevista no ordenamento jurídico português entre a taxa de retenção de IRC que foi aplicada às 
impugnantes com a que seria aplicável em casos semelhantes a sociedades de direito português, ou 
ainda com a taxa de IRC que em regra geral é aplicável em Portugal, ou no que consta na decisão já 
proferida contra Portugal em face do que se encontrava previsto na referida norma do EBF.

Tal o que se infere do recente acórdão de 13 -11 -12 que foi ainda proferido pelo referido TJUE no 
proc. C -35/11 em caso que com o presente tem semelhança (caso As Test Claimants, em que têm sido 
proferidas várias decisões após a inicialmente proferida no proc. C -374/04, citada na sentença recor-
rida), sendo que, sempre mediante recurso de apreciação, a título prejudicial) a questão é de suscitar 
à apreciação do TJUE, quanto aos termos em que é de efectuar no caso essa comparação.».

1.5. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida constam como assentes os seguintes factos:
A) As Impugnantes são duas pessoas colectivas de direito holandês, constituídas sob a forma jurídica 

de Fundos de Pensões – o Fundo PGGM encontra -se constituído sob a forma jurídica de Fundação – e 
estabelecidas de acordo com a legislação interna da Holanda (cfr. fls. 4 ss do Processo Administrativo 
e fls. 148 a 152, todas dos autos).

B) As Impugnantes têm o seu domicílio fiscal na Holanda (cfr. fls. 4 ss do Processo Administrativo 
e fls. 46 e ss e fls. 148 a 152, todas dos autos).

C) No ano de 2007, as Impugnantes receberam dividendos na qualidade de accionistas de so-
ciedades que foram sujeitos a tributação por retenção na fonte liberatória à taxa de 20% e 10% (cfr. 
documentos de fls. 89 e ss dos autos).

D) A Primeira Impugnante efectuou pedidos de reembolso do imposto retido na fonte para os casos 
em que foi aplicada a taxa interna de 20% no montante correspondente à diferença entre a taxa interna 
de 20% e a taxa de 10% prevista no ADT celebrado entre Portugal e a Holanda, através da entrega dos 
Modelos 14 ou 22 RFI (cfr. documentos de fls. 89 e ss dos autos).

E) O ABP suportou em Portugal em 2007 imposto por retenção na fonte no montante total de 
EUR 2.116.144,22 (cfr. documentos de fls. 89 e ss dos autos).

F) No ano de 2007, o PGGM suportou em Portugal imposto por retenção na fonte num total de 
EUR 59.851,93 (cfr. documentos de fls. 89 e ss dos autos).

G) A 24 de Setembro de 2009, as Impugnantes apresentaram junto do Serviço de Finanças de 
Lisboa -12 reclamação graciosa, nos termos do n.º 4 do art. 132º do CPPT, na qual contestaram a le-
galidade das retenções na fonte de IRC relativas ao exercício de 2007, tendo o processo corrido seus 
termos sob o n.º 3085200904003063 (cfr. fls. 7 e ss do Processo Administrativo).

H) Em 29/11/2010 foi proferido despacho de indeferimento da reclamação graciosa (cfr. fls. 166 
e ss do Processo Administrativo).

I) Em 06/12/2010 foi assinado o aviso de recepção referente ao ofício que notifica as Impugnantes 
do projecto de indeferimento da reclamação graciosa (cfr. fls. 173 e 174 dos autos).

J) A Impugnação foi apresentada por remetida por telecópia datada de 21/12/2010 para tribunal 
tributário de Lisboa (cfr. fls. 2 e ss dos autos).

3. O presente recurso jurisdicional é interposto da sentença que julgou procedente a impugnação 
judicial que A…, e B… – pessoas colectivas de direito holandês constituídas sob a forma jurídica de 
Fundos de Pensões – deduziram contra o acto de retenção na fonte de IRC sobre dividendos que em 
2007 lhes foram distribuídos, na qualidade de accionistas, por sociedades anónimas residentes em ter-
ritório nacional, face ao indeferimento da reclamação graciosa que apresentaram, nos termos do n.º 4 
do art. 132º do CPPT, e onde contestaram a legalidade desses actos de retenção.

A impugnação judicial tem por fundamento a ilegalidade dessa retenção na fonte de imposto 
sobre dividendos (à taxa interna de 20%), por violação dos arts. 12º e 56º do Tratado da Comunidade 
Europeia (actual art. 63º TFUE), ou violação do princípio da livre circulação de capitais, posto que, 
tendo embora as impugnantes o estatuto jurídico de Fundos de Pensões, não beneficiam da isenção de 
imposto que contempla idênticas entidades jurídicas residentes em Portugal em face do disposto no 
art. 16º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF).

A sentença recorrida deu por verificada a invocada violação de normas de direito comunitário, 
enunciando, para o efeito, a seguinte argumentação:

«(…) do artigo 14º do EBF resulta um claro tratamento discriminatório e uma evidente restrição 
na liberdade de circulação de capitais, uma vez que é conferido um tratamento menos favorável para 
as entidades não residentes em Portugal.
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Ora, os artigos 12º e 56º do Tratado opõem -se a que a legislação fiscal portuguesa introduza um 
tratamento mais favorável na distribuição ou colocação à disposição de lucros e outros rendimentos 
aos Fundos de Pensões residentes em Portugal, e negue esse mesmo tratamento quando o Fundo de 
Pensões seja sediado noutro Estado Membro da UE, in casu a Holanda.

Sobre esta matéria que ora se discute, a Comissão Europeia instaurou contra Portugal e Espanha, 
através de comunicado datado de 27 de Novembro de 2008  - IP/08/1817, uma acção em virtude da 
tributação discriminatória dos fundos de pensões estrangeiros.

A acção foi instaurada pela Comissão junto do TJUE, a 2 de Dezembro de 2009, correndo o 
processo seus termos sob o n.º C -493/09, sendo que em 6 de Outubro de 2011 foi proferido acórdão, no 
qual se concluiu que “no que respeita à tributação dos dividendos pagos por sociedades estabelecidas 
em território português a título de partes sociais detidas por um fundo de pensões durante mais de um 
ano, a regulamentação controvertida constitui uma restrição à livre circulação de capitais proibida, 
em princípio, pelo artigo 63º TFUE.”.

O referido acórdão analisou o regime jurídico português em causa nos presentes autos, de forma 
a determinar se constitui uma restrição aos movimentos de capitais: “Quanto à questão de saber 
se a regulamentação nacional em causa constitui uma restrição aos movimentos de capitais, deve 
observar -se que, para que o IRC não incida sobre os dividendos distribuídos a fundos de pensões por 
sociedades estabelecidas em território português, esses dividendos devem preencher dois requisitos. 
Por um lado, devem ser pagos a fundos de pensões que se constituam e operem em conformidade com 
o direito português. Por outro, esses dividendos devem ser distribuídos a título de partes sociais que 
tenham permanecido na titularidade do mesmo fundo de pensões, de modo ininterrupto, durante um 
período mínimo correspondente ao ano anterior à data da sua colocação à disposição ou que tenham 
sido mantidas durante o tempo necessário para completar esse período.

Daqui decorre que, devido ao primeiro requisito previsto pela regulamentação nacional em causa, 
o investimento que pode ser efectuado numa sociedade portuguesa por um fundo de pensões não re-
sidente é menos atractivo do que o investimento que poderia ser realizado por um fundo de pensões 
residente. Com efeito, apenas no primeiro caso os dividendos distribuídos pela sociedade portuguesa 
são onerados a uma taxa correspondente a 20%, a título de IRC, mesmo que sejam provenientes de 
partes sociais que tenham permanecido na titularidade desses fundos durante um período mínimo 
correspondente ao ano anterior à data da sua colocação à disposição. Esta diferença de tratamento 
tem por efeito dissuadir os fundos de pensões não residentes de investir em sociedades portuguesas e 
os aforradores residentes em Portugal de investir nesses fundos de pensões.

A referida diferença de tratamento não existe todavia quando os dividendos pagos por uma so-
ciedade residente são provenientes de partes sociais que não tenham permanecido na titularidade do 
mesmo sujeito passivo durante o ano que precede a data da sua colocação à disposição. Com efeito, 
por força do artigo 88º, n.º 11, do CIRC, a isenção prevista no artigo 16º, n.º 1, do EBF não é aplicável 
nestas condições, de modo que o IRC incide sobre estes dividendos independentemente do local de 
residência do fundo de pensões ao qual são pagos.”

Não obstante, e de uma forma geral, o TJUE tem admitido que, em determinadas situações, a 
discriminação é justificável por razões imperiosas de interesse geral (“rule of reason” ou regra da 
razoabilidade), sejam elas a necessidade de salvaguardar a coerência do regime fiscal ou evitar a di-
minuição de receitas fiscais, e devendo, nessa circunstância, respeitar o princípio da proporcionalidade 
nas suas vertentes de adequação e proibição do excesso (cf. acórdãos Verkooijen, processo C -35/98, 
Manninen, processo C -319/02 e Amurta, processo C -379/05).

In casu, não se poderá invocar enquanto justificação a “coerência do sistema fiscal” porquanto 
não se vislumbra qualquer relação directa entre a isenção de retenção na fonte aplicável às sociedades 
residentes e qualquer tributação posterior ou anterior que se destine a compensar tal isenção. (…)

No já citado acórdão proferido no caso português idêntico ao dos autos (C -493/09, 6 de Outu-
bro de 2011), a respeito da invocação da “coerência do sistema fiscal” pela República Portuguesa, 
escreveu -se que “A este respeito, a República Portuguesa não demonstrou suficientemente a existência 
do referido nexo, limitando -se a alegar que a isenção de imposto sobre as sociedades compensa o 
imposto sobre o rendimento, que é devido pelos aderentes dos fundos de pensões residentes em Por-
tugal pelas pensões que recebem, e que, desse modo, a isenção em causa permite prevenir uma dupla 
tributação desses rendimentos.(…)

Por outro lado, nesse mesmo acórdão o TJUE também refere que “uma regulamentação nacional 
que impede de forma absoluta um fundo de pensões de fazer prova de que satisfaz as exigências que lhe 
permitiriam beneficiar da isenção de IRC, caso residisse em Portugal, não pode ser justificada a título 
da eficácia dos controlos fiscais. Com efeito, não se pode excluir, a priori, que os fundos de pensões 
residentes num Estado -Membro diferente da República Portuguesa possam fornecer os documentos 
comprovativos pertinentes que permitam às autoridades fiscais portuguesas verificar, de forma clara e 
precisa, que esses fundos preenchem, no seu Estado de residência, exigências equivalentes às previstas 
pela legislação portuguesa.
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De qualquer modo, a impossibilidade absoluta de os fundos de pensões não residentes beneficiarem 
da isenção concedida aos fundos de pensões residentes em Portugal também não pode ser considerada 
proporcionada tendo em conta as dificuldades alegadas pela República Portuguesa no que respeita à 
recolha de informações pertinentes e à cobrança das dívidas fiscais.”

Donde se conclui que as liquidações de imposto impugnadas padecem de vício de violação de 
lei, consubstanciado na violação do princípio da livre circulação de capitais previsto no artigo 56º 
do TCE (actual art. 63º do Tratado de Lisboa) e, consequentemente, do artigo 8º, n.º 4, da CRP, em 
conformidade com o disposto no artigo 135º do CPA, pelo que devem ser anuladas e a Administração 
tributária condenada a devolver o imposto indevidamente retido (cf. art. 100º da LGT), que ainda não 
tenha sido reembolsado.».

É contra o assim decidido que se insurge a Fazenda Pública, ora recorrente, defendendo, em suma, 
que do Tratado da Comunidade Europeia (TCE) não resulta uma proibição absoluta de que a lei nacional 
consagre diferenças entre residentes e não residentes, sendo necessário averiguar se as situações que 
se colocam são ou não objectivamente comparáveis, e, ainda, se essa diferença visa prosseguir objec-
tivos legítimos que sejam compatíveis com o Tratado – como a necessidade de assegurar a coerência 
do regime fiscal ou obviar à diminuição de receitas fiscais. Pelo que o estabelecimento de um regime 
legal diverso para residentes e não residentes só poderá ter -se por discriminatório, e, por conseguinte, 
contrário ao direito comunitário, ante a constatação de que, na concreta situação, o diferente tratamento 
conduz a uma tributação global mais gravosa do não residente, atendendo ao enquadramento fiscal de 
cada uma das entidades nos respectivos Estados.

Mais sustenta a recorrente que a norma contida no art. 56º do Tratado não tem efeito directo  - visto 
que a sua aplicação na ordem interna dos Estados resulta da transposições de Directivas – e, ainda, 
que a alteração introduzida no art. 16º do EBF, na sequência do acórdão proferido pelo TJUE em 
06/10/2011, no proc. C -493/09, entrou em vigor apenas em 1/01/2012, sendo, por isso, inaplicável no 
caso vertente por carecer de efeitos retroactivos, motivo por que o cumprimento da lei vigente à data 
dos factos impunha o acto de retenção de imposto impugnado.

É neste conspecto que a recorrente conclui que a sentença errou na apreciação das razões de facto 
e de direito, violando o direito comunitário e o que dispõe o art. 94º, n.º 1, alínea c), n.º 3, alínea b), e 
n.º 4 do CIRC, e o art. 14º (actual art. 16º) do EBF.

Cumpre, desde já, salientar que embora a recorrente invoque o erro na apreciação da matéria de 
facto, a verdade é que, nas conclusões das suas alegações  - que, como se sabe, delimitam e confor-
mam o objecto do recurso  - a recorrente limita -se a censurar o percurso seguido pelo tribunal a quo 
no enquadramento jurídico da matéria controvertida e na interpretação das respectivas normas, como 
claramente transparece das conclusões 5.3, 5.4, 5.5, 5.16, 5.18 e 5.19, motivo por que está em causa 
exclusivamente matéria de direito.

Com efeito, a questão que se coloca à apreciação deste Tribunal é, tão só, a de saber se a sentença 
errou ao julgar ilegal a retenção de imposto na fonte aquando da percepção de dividendos por Fundos 
de Pensões de direito holandês – entidades não residentes – por violação do direito de livre circulação 
de capitais consagrados nos arts. 12º e 56º do TCE e proibição de discriminação em razão da residência, 
face à isenção de imposto de que beneficiariam homólogas entidades residentes em Portugal, atento o que 
dispunha, à data dos factos, o art. 14º (actual art. 16º) do EBF. Ou seja, a Administração Tributária não 
questiona (nem nunca questionou) que as Impugnantes, caso fossem entidades residentes em Portugal, 
gozariam da isenção de imposto à luz do art. 14º do EBF. O que questiona é o direito de entidades não 
residentes gozarem, em idêntica situação, da aludida isenção.

Vejamos, então.
Tal como decorria do art. 20º, n.º 1, alínea c), do CIRC, na redacção vigente em 2007, os dividen-

dos estavam, por princípio, sujeitos a IRC, e o art. 88º (renumerado art. 94º) do mesmo diploma legal, 
nos seus n.º 1, alínea c), e n.º 3, alínea b), prescrevia o seguinte:

«1  - O IRC é objecto de retenção na fonte relativamente aos seguintes rendimentos obtidos em 
território português:

(…)
c) Rendimentos de aplicação de capitais não abrangidos nas alíneas anteriores e rendimentos 

prediais, tal como são definidos para efeitos de IRS, quando o seu devedor seja sujeito passivo de IRC 
ou quando os mesmos constituam encargo relativo à actividade empresarial ou profissional de sujeitos 
passivos de IRS que possuam ou devam possuir contabilidade;

(…)
3  - As retenções na fonte têm a natureza de imposto por conta, excepto nos seguintes casos em 

que têm carácter definitivo:
(…)
b) Quando, não se tratando de rendimentos prediais, o titular dos rendimentos seja entidade 

não residente que não tenha estabelecimento estável em território português ou que, tendo -o, esses 
rendimentos não lhe sejam imputáveis.».
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Todavia, o art. 14º (actual art. 16º) do EBF determinava, no seu n.º 1, que «São isentos de IRC 
os rendimentos dos fundos de pensões e equiparáveis, que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional.». E, por sua vez, estabelecia o n.º 11 do art. 81º (renumerado art. 88º) que «São 
tributados autonomamente, à taxa de 20%, os lucros distribuídos por entidades sujeitas a IRC a sujeitos 
passivos que beneficiem de isenção total ou parcial, abrangendo, neste caso, os rendimentos de capitais, 
quando as partes sociais a que respeitam os lucros não tenham permanecido na titularidade do mesmo 
sujeito passivo, de modo ininterrupto, durante o ano anterior à data da sua colocação à disposição e 
não venham a ser mantidas durante o tempo necessário para completar esse período.».

Resultava, assim, da legislação vigente em 2007 que os dividendos distribuídos a Fundos de Pensões 
estavam isentos de IRC, desde que: (i) pagos a fundos de pensões que se constituíssem e operassem 
em conformidade com o direito português; (ii) os dividendos fossem distribuídos a título de partes 
sociais que tivessem permanecido na titularidade do mesmo fundo de pensões, de modo ininterrupto, 
durante um período mínimo correspondente ao ano anterior à data da sua colocação à disposição ou 
que tivessem sido mantidas durante o tempo necessário para completar esse período.

No caso dos autos, a questão que se levanta é a da conformidade do assim legislado com a proi-
bição de restrições aos movimentos de capitais entre Estados -Membros, a que se referem os arts. 12º 
e 56º do TCE (actual art. 63º TFUE), questão que foi suscitada pela Comissão Europeia junto do 
Tribunal de Justiça e que sobre ela se pronunciou no processo n.º C -493/09, por acórdão proferido 
em 6 de Outubro de 2011, no sentido de que «Ao reservar o benefício da isenção de imposto sobre as 
sociedades apenas aos fundos de pensões residentes no território português, a República Portuguesa 
não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força dos artigos 63º TFUE e 40º do Acordo sobre 
o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992.». Com efeito, depois de analisar os pertinentes 
preceitos da legislação portuguesa, o TJUE conclui no seu acórdão que «Esta diferença de tratamento 
tem por efeito dissuadir os fundos de pensões não residentes de investir em sociedades portuguesas e 
os aforradores residentes em Portugal de investir nesses fundos de pensões. (…)

Nestas condições, há que concluir que, no que respeita à tributação de dividendos pagos por 
sociedades estabelecidas em território português a título de partes sociais detidas por um fundo de 
pensões durante mais de um ano, a regulamentação controvertida constitui uma restrição à livre cir-
culação de capitais proibida, em princípio, pelo artigo 63º TFUE.».

Entendeu -se, ademais, nesse acórdão, que inexistiam razões que justificassem tal restrição, seja 
pela necessidade de preservar a coerência fiscal ou de garantir a eficácia do controlo do cumprimento 
das exigências legais conformadoras da isenção.

Na verdade, atento o primado do direito comunitário – que, aliás, a recorrente não questiona  -, é 
vedado ao tribunal aplicar normas do direito nacional que afrontem o que naquele se impõe, sendo que, 
havendo acórdão interpretativo proferido pelo TJUE a decisão nele proferida retroage à data da entrada 
em vigor da respectiva norma, excepto se no próprio acórdão se dispusesse de forma diferente, como 
claramente se vê do seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça em 10/05/2012, nos 
processos apensos C -338/11 a C -347/11:

«58 (…) segundo jurisprudência constante, a interpretação que o Tribunal de Justiça faz de uma 
norma de direito da União, no exercício da competência que lhe confere o artigo 267º TFUE, esclarece 
e precisa o significado e o alcance dessa norma, tal como deve ou deveria ter sido cumprida e aplicada 
desde o momento da sua entrada em vigor. Donde se conclui que a norma assim interpretada pode e 
deve ser aplicada pelo juiz mesmo às relações jurídicas surgidas e constituídas antes de ser proferido 
o acórdão que decida o pedido de interpretação, se também se encontrarem reunidas as condições que 
permitam submeter aos órgãos jurisdicionais competentes um litígio relativo à aplicação da referida 
norma (v., designadamente, acórdãos de 3 de outubro de 2002, Barreira Pérez, C -347/00, Colet., 
p. I -8191, n.º 44, e de 17 de fevereiro de 2005, Linneweber e Akritidis, C -453/02 e C -462/02, Colet., 
p. I -1131, n.º 41, e de 6 de março de 2007, Meilicke e o., C -292/04, Colet., p. I -1835, n.º 34).

59 Só a título excecional é que o Tribunal de Justiça pode, em aplicação do princípio geral da 
segurança jurídica inerente à ordem jurídica da União, ser levado a limitar a possibilidade de qual-
quer interessado invocar uma disposição por si interpretada para pôr em causa relações jurídicas 
estabelecidas de boa -fé. Para que se possa decidir por esta limitação, é necessário que se encontrem 
preenchidos dois critérios essenciais, ou seja, a boa -fé dos meios interessados e o risco de perturba-
ções graves (v., designadamente, acórdãos de 10 de janeiro de 2006, Skov e Bilka, C -402/03, Colet., 
p. I -199, n.º 51, e de 3 de junho de 2010, Kalinchev, C -2/09, Colet., p. I -4939, n.º 50).».

De resto, este mesmo entendimento foi vertido na informação vinculativa da AT, sancionada pelo 
Despacho n.º 1141/2006, de 19/09/2006.

E foi na sequência dessa jurisprudência que o legislador português veio, no intuito de harmonizar 
o direito nacional com a referida norma comunitária e com a jurisprudência do TJUE, alterar a redacção 
do art. 16º do EBF no Orçamento de Estado para 2012 (Lei n.º 64 -A/2011, de 30.12), passando o n.º 7 
desse art. 16º a prever a isenção de IRC para os rendimentos de fundos de pensões que se constituam e 
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operem de acordo com a legislação e estejam estabelecidos noutro Estado membro da União Europeia, 
desde que se verifiquem os requisitos estabelecidos nas alíneas a) a d) do referido número.

Sendo assim, não assiste razão à recorrente no que se refere à alegada irrelevância da decisão 
proferida no processo n.º C -493/09 quanto aos factos tributários em apreciação  - que ocorreram em 
2007 – já que a sua aplicação é alheia à alteração operada no art. 16º do EBF, e, por conseguinte, é 
estranha à questão da retroactividade desta norma.

Como também é destituída de sentido a afirmação da recorrente de que o art. 56º do Tratado não 
tenha efeito directo na ordem jurídica interna, afirmação que, de resto, mal se entende ante a expressa 
invocação que faz do art. 58º do mesmo Tratado.

Todavia, é patente que aquele acórdão do TJUE se limitou à apreciação geral e abstracta da com-
patibilidade da legislação nacional com o direito comunitário na matéria em causa  - visto que não se 
tratava ali de apreciar um caso individualizado  -, concluindo pela inexistência de razões imperiosas de 
interesse geral, compatíveis com o tratado, que pudessem justificar a diferença de tratamento, como 
as invocadas necessidades de assegurar a coerência do regime fiscal, preservar as receitas fiscais, ou 
garantir a eficácia do controlo do cumprimento de exigências legais.

E, nesta circunstância, não foi – nem tinha que ser – abordada no referido acórdão a vertente da 
comparabilidade de situações a que se referia ainda o art. 58º do Tratado, e que, nesta matéria, dispunha 
o seguinte:

«1. O disposto no artigo 56º não prejudica o direito dos Estados -Membros:
a) Aplicarem as disposições pertinentes do seu direito fiscal que estabeleçam uma distinção entre 

contribuintes que não se encontrem em idêntica situação no que se refere ao seu lugar de residência 
ou ao lugar em que o seu capital é investido;

b) (...)
2. (…)
3. As medidas e procedimentos a que se referem os n.ºs 1 e 2 não devem constituir um meio de 

discriminação arbitrária, nem uma restrição dissimulada à livre circulação de capital e pagamentos, 
tal como definida no artigo 56º».

Na exegese do sistema, o que se dispõe neste preceito do Tratado mais não é do que o desenvol-
vimento lógico do sentido que se deve extrair do conteúdo do art. 56º, visto que o que o objectivo que 
se pretende alcançar é a eliminação de barreiras de ordem legal que possam entravar a livre circulação 
de capitais entre os Estados, designadamente pelo efeito dissuasor de uma carga fiscal mais gravosa.

Neste contexto, só ante situações idênticas, e no enquadramento de cada caso concreto, será pos-
sível concluir se o direito nacional cumpre ou não a determinação comunitária.

Ora, a decisão proferida no processo C -493/09, dado seu carácter geral e abstracto, não permite, 
por si só, responder à questão colocada nestes autos, já que, tratando -se de uma situação muito concreta, 
implica, necessariamente, a apreciação das particularidades que a rodeiam nos termos supra referidos, 
ou seja, carece de ser contextualizada na globalidade do quadro fiscal que a envolve, de molde a apurar 
se o seu quadro fiscal é ou não mais gravoso, e, em última análise, se, por via dele, ocorre a proibida 
restrição à livre circulação de capitais.

Porém, a sentença recorrida obliterou, por completo, este enquadramento, não obstante aludir, 
na alínea D) do probatório, a reembolsos solicitados ao abrigo do ADT celebrado entre Portugal e a 
Holanda.

É, por isso, pertinente a censura que, neste aspecto, a recorrente dirige à sentença recorrida.
Todavia, é desnecessário suscitar, a este propósito, qualquer questão prejudicial junto do TJUE, 

pois esse Tribunal já se pronunciou, em situação similar à destes autos, no processo n.º C -379/05 
(caso Amurta), de 8 de Novembro de 2007, que teve por objecto os «Artigos 56º CE e 58º CE – Livre 
circulação de capitais – Legislação fiscal nacional que prevê a isenção das participações do imposto 
sobre os rendimentos das pessoas colectivas – Tributação dos dividendos – Retenção na fonte – Isen-
ção da retenção na fonte – Aplicação às sociedades beneficiárias que dispõem de uma sede ou de um 
estabelecimento estável no Estado -Membro que atribui a isenção e cujas participações beneficiam 
da isenção do imposto sobre os rendimentos das pessoas colectivas – Recusa de aplicar a isenção da 
retenção na fonte aos dividendos distribuídos a uma sociedade beneficiária que não dispõe de sede 
nem de estabelecimento estável no referido Estado -Membro», decisão que foi, aliás, despoletada pelo 
Gerechtshof te Amsterdam (Países Baixos).

O enquadramento factual do referido processo, foi o seguinte:
«12. Em 31 de Dezembro de 2002, a Retailbox pagou dividendos às suas accionistas. Os dividendos 

pagos à Sonaetelecom BV não foram sujeitos ao imposto sobre os dividendos por estes beneficiarem 
da isenção prevista no artigo 4º da Wet DB, ao passo que foi cobrado o imposto sobre os dividendos, 
à taxa de 25%, sobre os dividendos distribuídos à Amurta e às duas outras sociedades estabelecidas 
em Portugal.

13. Esta cobrança foi objecto de uma reclamação, apresentada em 30 de Janeiro de 2003 pela 
Retailbox, actuando em nome da Amurta. A referida reclamação foi indeferida por decisão do inspecteur 
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van de Belastingdienst/Amsterdam, tendo a Amurta interposto recurso no Gerechtshof te Amsterdam a 
fim de anular a decisão e de obter o reembolso do imposto cobrado sobre os dividendos.

14. Considerando que a resolução do litígio no processo principal requer uma interpretação do 
direito comunitário, o Gerechtshof te Amsterdam decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal 
de Justiça as questões prejudiciais seguintes:

«1. A isenção prevista no artigo 4º da [Wet DB] descrita [nos nºs 5 e 8 do presente acórdão], 
interpretada em conjugação com a isenção prevista no artigo 4º desta mesma lei, é contrária às dis-
posições sobre a livre circulação de capitais (artigos 56º CE a 58º CE), uma vez que esta isenção só se 
aplica à distribuição de dividendos a accionistas sujeitos ao imposto sobre o rendimento das pessoas 
colectivas nos Países Baixos ou a accionistas estrangeiros com estabelecimento estável nos Países 
Baixos ao qual pertençam essas acções, relativamente às quais se aplica a isenção das participações 
prevista no artigo 13º da [Wet Vpb]?

2. Para responder à primeira questão, é relevante saber se o Estado de residência do accionista 
ou da sociedade estrangeira, aos quais não é aplicável a isenção do artigo 4º da [Wet DB], concede a 
esse accionista ou a essa sociedade o crédito integral do imposto neerlandês sobre os dividendos?».

E, respondendo às questões colocadas, o TJUE pronunciou -se da seguinte forma:
«76. Como foi referido no n.º 28 do presente acórdão, a restrição à livre circulação de capitais 

resulta de um tratamento desfavorável dos dividendos pagos às sociedades beneficiárias estabelecidas 
noutro Estado -Membro relativamente ao tratamento reservado aos dividendos pagos às sociedades 
beneficiárias que tenham nos Países Baixos a sua sede ou um estabelecimento estável ao qual perten-
çam as acções da sociedade que procede à distribuição.

77. Decorre também do n.º 39 do presente acórdão que, na medida em que, relativamente ao ob-
jectivo de prevenção da dupla tributação económica, as referidas sociedades beneficiárias se encontrem 
numa situação comparável à das sociedades beneficiárias que tenham nos Países Baixos a sua sede ou um 
estabelecimento estável ao qual pertençam as acções da sociedade que procede à distribuição, o Reino 
dos Países Baixos tem a obrigação de se certificar de que, em relação ao mecanismo previsto pela sua 
legislação nacional para prevenir ou atenuar a tributação em cadeia ou a dupla tributação económica, 
as sociedades beneficiárias estabelecidas noutro Estado -Membro sejam submetidas a um tratamento 
equivalente ao tratamento reservado às sociedades beneficiárias estabelecidas nos Países Baixos.

78. Deste modo, o Reino dos Países Baixos não pode invocar a existência de um benefício con-
cedido unilateralmente por outro Estado -Membro, a fim de se eximir às obrigações que lhe incumbem 
por força do Tratado.

79. Em contrapartida, não se pode excluir que um Estado -Membro consiga garantir o cumpri-
mento das suas obrigações resultantes do Tratado, celebrando uma convenção destinada a evitar a 
dupla tributação com outro Estado -Membro (v., neste sentido, acórdão Test Claimants in Class IV of 
the ACT Group Litigation, já referido, n.º 71).

80. Na medida em que o regime fiscal resultante de uma convenção destinada a evitar a dupla 
tributação faz parte do quadro jurídico aplicável ao processo principal e que foi apresentado como 
tal pelo órgão jurisdicional de reenvio, o Tribunal de Justiça deve tomá -lo em consideração a fim de 
dar uma interpretação do direito comunitário que seja útil ao juiz nacional (v., neste sentido, acórdão 
de 19 de Janeiro de 2006, Bouanich, C -265/04, Colect., p. I 923, n.º 51; e acórdãos, já referidos, Test 
Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, n.º 71, Denkavit Internationaal e Denkavit France, 
n.º 45, assim como Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, n.º 54).

81. No entanto, como referiu o advogado -geral no n.º 85 das suas conclusões, há que declarar 
que nenhum elemento na decisão de reenvio demonstra que o Gerechtshof te Amsterdam pretendeu 
fazer referência às disposições relevantes da CDT.

82. Cabe ao órgão jurisdicional nacional identificar o direito aplicável ao litígio no processo 
principal.

83. Assim, compete ao órgão jurisdicional nacional determinar se há que tomar em consideração 
a CDT no litígio no processo principal e, sendo caso disso, verificar se esta convenção permite neu-
tralizar os efeitos da restrição à livre circulação de capitais salientada no n.º 28 do presente acórdão, 
no âmbito da resposta à primeira questão.

84. Há assim que responder à segunda questão que um Estado -Membro não pode invocar a exis-
tência de um crédito integral de imposto, concedido unilateralmente por outro Estado -Membro a uma 
sociedade beneficiária estabelecida neste último Estado -Membro, a fim de se eximir à obrigação de 
evitar a dupla tributação económica dos dividendos resultantes do exercício do seu poder de tributação, 
numa situação em que o primeiro Estado -Membro evita a dupla tributação económica dos dividendos 
distribuídos às sociedades beneficiárias estabelecidas no seu território. Quando um Estado -Membro 
invoca uma convenção celebrada com outro Estado -Membro, destinada a evitar a dupla tributação, 
cabe ao órgão jurisdicional nacional determinar se há que tomar em consideração essa convenção no 
litígio no processo principal e, sendo caso disso, verificar se esta convenção permite neutralizar os 
efeitos da restrição à livre circulação de capitais.».
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Por conseguinte, da jurisprudência comunitária resulta que ainda que da legislação nacional decorra, 
em abstracto, uma restrição à livre circulação de capitais, importa averiguar se, no caso em análise, essa 
restrição, consubstanciada em maior tributação da entidade não residente, vem a ser neutralizada, em 
concreto, por via da Convenção celebrada entre os Estados para evitar a dupla tributação.

Com efeito, se o imposto retido na fonte sobre os dividendos distribuídos por entidade com sede 
em Portugal à sua accionista não residente puder ser recuperado no país de residência, isto é, puder 
ser imputado no imposto sobre o rendimento devido pelas impugnantes na Holanda até ao montante 
da diferença de tratamento, não se verificará discriminação e restrição da livre circulação de capitais. 
Mas se o imposto retido em Portugal não poder ser imputado no imposto devido pelas impugnantes na 
Holanda, em qualquer percentagem, por virtude de a lei holandesa não permitir a dedução, compensação 
ou recuperação do imposto pago em Portugal aquando da distribuição de dividendos, designadamente 
por estes beneficiarem aí de isenção de imposto, tornar -se -á inequívoca a violação dos invocados prin-
cípios da não discriminação e da livre circulação de capitais.

Em suma, para que se pudesse concluir no sentido da restrição da livre circulação de capitais e do 
carácter discriminatório do regime que sujeita a retenção na fonte as sociedades não residentes (no caso, 
holandesas), teria que ficar demonstrado que por via da retenção na fonte efectuada em Portugal e da 
taxa de imposto holandês incidente sobre os rendimentos obtidos globalmente resultou uma tributação 
mais gravosa para as entidades não residentes do que a aplicável às sociedades residentes.

Ora, a sentença recorrida, apesar de fazer referência, no probatório, ao ADT celebrado entre 
Portugal e a Holanda, assenta a sua decisão, exclusivamente, no confronto das normas do CIRC com 
o acórdão proferido pelo TJUE no processo n.º C -493/09.

É, pois, essencial esclarecer se, e em que medida é que o mencionado ADT, permite, no caso 
concreto, neutralizar a tributação, e, por conseguinte, fazer respeitar a imposição comunitária da livre 
circulação de capitais, pois que sem isso não é possível, conscientemente, decidir sobre a concreta 
(i)legalidade e anular ou manter as liquidação impugnadas.

Neste cenário, e considerando que este Tribunal de recurso não dispõe de base factual para deci-
dir o presente recurso jurisdicional – uma vez que ele pressupõe uma realidade de facto que não está 
pré -estabelecida nem aqui pode estabelecer -se por virtude de o STA, como tribunal de revista, carecer 
de poderes de cognição em sede de facto – torna -se essencial que o tribunal a quo amplie a matéria de 
facto de modo a fixar o quadro factual suficiente para o julgamento da causa.

Termos em que se impõe anular a sentença impugnada, para ser substituída por outra que decida, 
após ampliação da base factual necessária para a aplicação do direito, de acordo com o que se atrás se 
apontou, assim se concedendo provimento ao recurso.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em anular a decisão recorrida, a qual deve ser substituída por outra que decida após 
ampliação da base factual necessária para a aplicação do direito, de acordo com o que acima se apontou, 
assim se concedendo provimento ao recurso.

Sem custas.

Lisboa, 27 de Novembro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Casimiro Gonçalves (revendo posi-
ção assumida no ac. de 20.2.13, proc. n.º 01435/12, nomeadamente quanto à apreciação da neutralização, 
em concreto, da eventual maior tributação da entidade não residente) — Francisco Rothes. 

 Acórdão de 27 de Novembro de 2013.

Assunto:

Impugnação. IMI. Aplicação do novo valor patrimonial tributário a liquidações de 
imposto anteriores à data da realização da avaliação. Falta de fundamentação da 
liquidação.

Sumário:

 I — O documento de cobrança a que se refere o artigo 119.º do Código do IMI não 
afasta a necessidade de fundamentação normativa dos actos de liquidação de 
IMI determinados por nova avaliação do prédio quando o novo valor patrimonial 
tributário vá servir de base a liquidações de imposto referentes a anos anteriores 
àquele no qual o acto de avaliação teve lugar.
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 II — Decorre das regras gerais consagradas quanto à fundamentação dos actos tributá-
rios, designadamente do disposto no n.º 2 do artigo 77.º da LGT, que a Administra-
ção tributária tem de dar a conhecer ao contribuinte a base legal que lhe permite 
sustentar a aplicação do novo valor patrimonial tributário a anos anteriores à 
realização da avaliação, ou seja, desde a aquisição que justificou a avaliação do 
prédio segundo as regras instituídas pela Reforma da Tributação do Património 
de 2003, porquanto tal aplicação, embora se possa encontrar justificada em face 
das regras gerais do CIMI, não surge como uma evidência e os contribuintes têm 
direito à fundamentação expressa e acessível dos actos que afectem os seus direitos 
ou interesses legalmente protegidos (artigo 268.º, n.º 3 da Constituição).

Processo n.º 668/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A…, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Leiria, de 26 de Outubro de 2012, que julgou totalmente improcedente a 
impugnação judicial por si deduzida contra liquidações adicionais de IMI relativas aos anos de 2004 e 
2005, bem como contra liquidação de IMI relativa ao ano de 2006, apresentando para tal as seguintes 
conclusões:

I. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Leiria no passado dia 26 de Outubro de 2012, que julgou improcedente a Impugnação Judicial 
apresentada pelo Impugnante – ora RECORRENTE  -, que correu termos na 2.ª Unidade Orgânica 
daquele T sob o n.º 834/07.5BELRA.

II. A referida Impugnação Judicial teve por objecto a apreciação da (i)legalidade dos actos 
tributários de liquidação adicional de IMI n.ºs 182809587 (relativo ao ano de 2004) e 182809587 
(referente ao ano de 2005) e, bem assim, do acto de liquidação de IMI n.º 2006 388907603 (respeitante 
ao ano de 2006), todos praticados durante o ano de 2007 na sequência da avaliação do prédio urbano 
U -08625 realizada em 11 de Maio de 2007.

III. A título preliminar, impõe -se ao RECORRENTE referir que uma conclusão acerca da legali-
dade ou ilegalidade dos actos impugnados deve constituir o resultado de uma apreciação alicerçada 
na motivação de facto e de direito subjacentes à sua prática; de facto, como lapidarmente entende este 
SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, “A legalidade dos actos administrativos afere -se em fun-
ção das razões nele invocadas, não sendo de considerar os fundamentos que, em momento posterior à 
prática do acto, o órgão administrativo venha invocar como seu motivo (…)”(cfr. Acórdão do Supremo 
Tribunal Administrativo de 21 de Junho de 2001, proferido no processo 046898).

IV. Travejando o que se afirma, nota -se que a actuação da Administração é vinculada, i.e., deve 
ser conforme com o bloco de legalidade vigente a cada momento, sujeitando -se, fundamentalmente, à 
“exigência de que os actos da Administração encontrem o seu fundamento justificativo numa norma 
jurídica precedente ou, pelo menos, que não contrariem os comandos emitidos sob tal forma” (cf. SÉR-
VULO CORREIA, Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos, Almedina, p. 17).

V. Neste domínio, a ilegalidade específica denominada de violação de lei, “consiste na discrepân-
cia entre o conteúdo ou o objecto do acto e as normas jurídicas que lhe são aplicáveis” (cf. FREITAS 
DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, VoII, Almedina, p. 390), não havendo, nestes casos, 
“correspondência entre a situação abstractamente delineada na norma (…) e os pressupostos de facto 
ou de direito que integram a situação concreta sobre a qual a Administração age” (cf. SÉRVULO 
CORREIA; Noções de Direito Administrativo, Vol. I, Editora Danúbio, p. 463).

VI. Em suma, salienta -se que a conformidade – legalidade – dos actos praticados pela Admi-
nistração tributária encontra -se dependente da verificação de determinados requisitos materiais, 
reportando -se o vício de violação de lei à desconformidade entre as circunstâncias factuais e jurídicas 
(pressupostos de facto e de direito) que integram a previsão e a estatuição da norma que parametriza 
a actuação da Administração e o(s) consequente(s) acto(s) por esta praticado(s).

VII. Ora, conforme considerado provado na sentença proferida pelo Tribunal “a quo”, o valor 
patrimonial tributário que constitui a base tributável dos actos de liquidação de IMI ora impugnados 
resulta de avaliação concluída pela Administração tributária em 11.05.2007 (cf. ponto B. do probatório).

VIII. Neste contexto, infere -se dos actos ora impugnados que a Administração tributária pretendeu 
liquidar adicionalmente IMI relativamente aos anos de 2004 e 2005 – na medida em que, quanto a 
estes anos, havia já liquidado a respectiva colecta de IMI por referência ao valor patrimonial tribu-
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tário então vigente  -, e, relativamente ao ano de 2006, praticar um acto de liquidação integralmente 
conformado pelo valor daquela nova avaliação.

IX. Resulta do que antecede, por outras palavras, que os actos tributários impugnados con-
substanciam uma aplicação retroactiva – para efeitos de apuramento do IMI relativo aos anos de 
2004, 2005 e 2006 – do valor patrimonial tributário resultante da avaliação realizada e notificada ao 
RECORRENTE em Maio de 2007.

X. No entanto, importa sublinhar – como se fez aprofundadamente na p.i. de Impugnação Judi-
cial – que nos actos tributários ora impugnados a Administração tributária não identificou a norma 
legal que permite sustentar esta retroacção de efeitos (por referência à qual, por seu turno, se permitiria 
ao ora RECORRENTE a aferição da (i)legalidade dos actos em causa).

XI. Sucede que, conforme igualmente referido, a denotada ausência de fundamentação norma-
tiva intensifica -se perante a subsistência de normas expressas em sentido aparentemente contrário 
ao da actuação concretamente promovida pela Administração tributária e consubstanciada nos actos 
impugnados.

XII. Com efeito, estabelece o n.º 1 do artigo 113.º do Código do IMI, que “O imposto é liquidado 
anualmente, em relação a cada município, pelos serviços centrais da Direcção -Geral dos Impostos, com 
base nos valores patrimoniais tributários dos prédios e em relação aos sujeitos passivos que constem das 
matrizes em 31 de Dezembro do ano a que o mesmo respeita” (o destacado é do RECORRENTE).

XIII. De igual modo, o regime transitório aprovado pelo Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de 
Novembro, prevê, no seu artigo 21.º, que “Os valores patrimoniais tributários resultantes das correc-
ções efectuadas, nos termos dos artigos 16.º, 17.º, n.º 1, e 19.º, entram em vigor em 31 de Dezembro 
de 2003, reportando -se, também, a esta data os resultados das participações e eventuais reclamações 
efectuadas nos termos dos artigos 18.º e 20.º” nada estabelecendo quanto às avaliações realizadas 
após a primeira transmissão realizada na vigência do IMI, nos termos do artigo 15.º do mesmo diploma 
(como se verifica no caso vertente).

XIV. Por fim, o artigo 27.º do referido Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, prevê uma 
retroacção de efeitos semelhante à promovida pela Administração tributária através dos actos impug-
nados, mas circunscreve os seus efeitos aos domínios específicos do IMT e do Imposto do Selo.

XV. Perante o contexto normativo sumariamente identificado, impor -se -ia retroagir ao dia 31 de 
Dezembro de 2003, somente, os efeitos da actualização do valor patrimonial tributário realizada ao 
abrigo do artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro (nos termos do que se dispõe 
no transcrito artigo 21.º), considerando o novo valor patrimonial  - tal como resultante da avaliação 
realizada em Maio de 2007 – na liquidação de IMI desse mesmo ano (reportada ao dia 31 de Dezembro 
de 2007, nos termos do que se dispõe no artigo 113.º do Código do IMI) e não dos anos anteriores.

XVI. Não obstante o que fica exposto, o certo é que a administração tributária promoveu a re-
troação daqueles efeitos aos anos de 2004, 2005 e 2006, sem que, para tal, identificasse o parâmetro 
normativo que – mais do que impor a prática de tais actos – legitimaria tal conduta administrativa; 
por outras palavras: os actos tributários ora impugnados não identificam a norma legal ao abrigo da 
qual foram praticados.

XVII. O mesmo é dizer, portanto, que tais actos não permitem ao ora RECOREENTE – nem, 
tão pouco, ao Tribunal “a quo” – sindicar a sua (des) conformidade com o parâmetro normativo 
aplicado, pela singela – mas objectiva – razão de que não identificam a norma legal que, in concreto, 
fundamentou a conduta administrativa em escrutínio.

XVIII. Ora, a actuação vinculada da Administração tributária tem por função primordial acautelar 
a legalidade dos seus actos, garantindo, já na perspectiva dos direitos dos contribuintes, a possibilidade 
de uma sindicância objectiva entre os actos concretamente praticados e as normas legais aplicáveis.

XIX. Corolário do princípio da legalidade, implícito na obrigação legal de fundamentação, é, 
portanto, o da identificação das normas concretamente aplicadas pela Administração, permitindo 
aos contribuintes – e aos próprios tribunais, por iniciativa daqueles – sindicar a conformidade dos 
referidos actos.

XX. Resulta do que antecede, portanto, que ao não identificar a norma habilitante para a prática 
dos actos ora impugnados, a Administração tributária prejudicou objectivamente os direitos de defesa 
do RECORRENTE, impedindo -o de sindicar cabalmente a validade material dos actos submetidos à 
apreciação do Tribunal a quo.

XXI. Discorda -se, portanto, da apreciação feita pelo Tribunal a quo, ao entender, em síntese, que 
“é indicado nas liquidações em causa a base tributável (valor patrimonial tributário do prédio), a taxa 
de imposto aplicável e a colecta apurada, elementos essenciais à demonstração do valor do imposto 
liquidado adicionalmente. Assim, entendemos que o Impugnante estava em condições de conhecer as 
razões que estiveram na base do processamento das liquidações adicionais de IMI em causa”.

XXII. Em suma – e conforme sobejamente alegado na sua p.i. de Impugnação Judicial  -, impõe-
-se concluir que os actos ora impugnados padecem do vício de falta de fundamentação devendo, por 
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esse motivo, ser anulados e, bem assim, anulada a sentença ora recorrida, que – erradamente – os 
manteve na ordem jurídica.

XXIII. Perante a aparente inexistência de norma legal habilitante para a prática dos actos tri-
butários impugnados recrudesce a necessidade de notificação do RECORRENTE para o exercício do 
direito de audiência prévia, tal como imposta pelo artigo 60.º da Lei Geral Tributária.

XXIV. Com efeito, este momento preliminar – circunscrito pela notificação do eventual projecto 
de decisão ao contribuinte – teria permitido o exercício do contraditório por parte do ora RECOR-
RENTE, antecipando, designadamente, a discussão do enquadramento jurídico subjacente à prática 
dos actos ora impugnados.

XXV. Em particular, o exercício do direito de audição prévia poderia ter permitido – sendo esse o 
caso – superar o identificado vício de falta de fundamentação, possibilitando à Administração tributária 
a identificação do parâmetro legal que, no seu entender, justificou a prática dos actos impugnados.

XXVI. No entanto, decidiu o Tribunal a quo, a propósito, que “dado que o Impugnante aceitou o 
valor patrimonial tributário resultante da avaliação do imóvel de acordo com as regras do IMI, e sendo 
esta a motivação da emissão das liquidações adicionais de IMI impugnadas, não se antevê que factos 
ou “informações” relevantes é que o Impugnante poderia ter aduzido em sede de audição prévia”.

XXVII. Ora, conforme referido na sua p.i. de Impugnação Judicial, o RECORRENTE não pretende 
questionar a validade da avaliação realizada em 2007 – razão pela qual, de resto, não suscitou a 2.ª 
avaliação  -, mas apenas a retroacção dos seus efeitos a períodos anteriores a 2007.

XXVIII. Não procede, portanto, a argumentação aduzida pelo Tribunal “a quo” para indeferir 
o pedido formulado pelo ora RECORRENTE, impondo -se, também por esse motivo, a anulação da 
decisão recorrida e, consequentemente, dos actos tributários impugnados.

XXIX. Entende ainda o RECORRENTE que a não consideração do arrendamento do prédio ava-
liado – sobejamente demonstrado na sua p.i. de Impugnação judicial  -, designadamente através da decla-
ração, em sede de IRS, das respectivas rendas, é passível de violar o princípio da capacidade contributiva.

XXX. Com efeito, o n.º 1 do artigo 4.º da Lei Geral Tributária estabelece que o pressuposto da 
tributação assenta na capacidade contributiva do sujeito passivo – seja esta revelada directamente 
(pelo rendimento) ou indirectamente (pelo património ou pela sua utilização); neste domínio, a capa-
cidade contributiva é, simultaneamente, o critério primordial de quantificação da carga tributária, 
reclamando imposto igual para quem estiver na mesma situação e imposto diferente para quem estiver 
em diferente situação.

XXXI. Neste contexto, o RECORRENTE considerou que as liquidações de IMI impugnadas devem 
ser anuladas por violação do artigo 13.º da Constituição da república Portuguesa e do artigo 4.º, n.º 1 da 
LGT, na medida em que, pela detenção do imóvel tributado, auferia uma renda anual de €1260 (€105*12) 
e com base nas liquidações impugnadas teria de suportar, em 2004, IMI no montante de €4.163,22, 
em 2005, IMI no montante de €4.757,96, e em 2006 IMI no montante de €4.757,96, ou seja, terá que 
pagar de IMI em montante correspondente ao quádruplo do valor da renda efectivamente recebida.

XXXII. Com efeito, a referida renda resulta de um regime de arrendamento urbano totalmente 
desfasado da realidade do mercado livre e concorrencial susceptível de comprimir, de forma totalmente 
injustificada, o direito de propriedade do RECORRENTE.

XXXIII. Em virtude da referida compressão foi estabelecido o regime especial constante do 
artigo 17.º e seguintes do Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, impondo que a liquidação 
de IMI seja proporcional aos valores das rendas recebidas e não, pelo contrário – como sucedeu nos 
presentes autos – cegamente fundamentada no valor patrimonial tributário dos respectivos imóveis.

XXXIV. De resto, a circunstância de o anterior proprietário não ter cumprido a obrigação aces-
sória de comunicar ao Serviço de Finanças que o imóvel se encontrava arrendado conforme previsto 
naquele regime, não pode determinar, sem mais, a desaplicação do regime legal especial aplicável 
aos prédios arrendados.

XXXV. Na verdade, e conforme demonstrado, o RECORRENTE comprovou por outros meios – v.g., 
através das suas declarações de rendimentos – que o imóvel se encontra arrendado; consequentemente, 
encontrando -se materialmente demonstrados os pressupostos de aplicação daquele regime, devem ser 
anuladas as liquidações adicionais de IMI impugnadas, sendo emitidas novas liquidações que respei-
tem o limite previsto para prédios urbanos arrendados determinado pelo artigo 17.º do Decreto -Lei 
n.º 287/2003, de 12 de Novembro.

XXXVI. De resto, e ao contrário do que entende, a este propósito, o tribunal a quo, a aplicação 
do regime previsto no referido artigo 17.º (na redacção vigente até ao dia 31 de dezembro de 2006), 
não implica a apreciação e declaração de invalidade da avaliação realizada nos termos do artigo 38.º 
e seguintes do Código do IMI.

XXXVII. Pelo contrário: a aplicação de tal regime apenas impunha, uma vez demonstrados o 
arrendamento, o valor da renda e a sua sujeição a tributação em sede de IRS, a fixação, para efeitos 
exclusivamente de IMI, de uma base tributável proporcional ao valor da referida renda, mantendo -se 
plenamente eficaz, para os restantes efeitos, o valor da avaliação realizada.
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XXXVIII. Por conseguinte, conclui -se que, tendo a Administração tributária em seu poder todos 
os elementos necessários para comprovar, no caso concreto do RECORRENTE, os pressupostos de 
que dependia a aplicação do indicado regime especial – vigente até ao dia 31 de dezembro de 2006 -, 
impunha -se a consideração de tais elementos nas liquidações de IMI ora impugnadas, limitando a 
base tributável, para efeitos exclusivamente de IMI, ao montante resultante da capitalização da renda 
anual pela aplicação do factor 12.

XXXIX. Perante o que antecede, e em suma, deverá ser anulada a decisão recorrida e, bem assim, 
os actos tributários – ora impugnados – por ela mantidos na ordem jurídica.

NESTES TERMOS E NOS MAIS DE DIREITO, QUE VOSSAS EXCELÊNCIAS NÃO DEIXARÃO 
DE SUPRIR, DEVERÁ SER ANULADA A SENTENÇA ORA RECORRIDA, SENDO JULGADA PRO-
CEDENTE A IMPUGNAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA PELO ORA RECORRENTE NOS TERMOS 
INICIALMENTE PETICIONADOS.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência de impugnação judicial deduzida 

contra liquidações adicionais de IMI (anos 2004 2005 e 2006) no montante global de €13 027,32.
FUNDAMENTAÇÃO
Questão decidenda: exigência de direito de audição prévia antes das liquidações adicionais de IMI
1. O direito de audição de que gozam os contribuintes, consagrado no art. 45.º CPPT e, sob di-

versas modalidades no art. 60.º n.º 1 LGT, constitui direito constitucional aplicado, enquanto corolário 
do princípio da participação dos cidadãos na formação das decisões ou deliberações da Administração 
Pública que lhe digam respeito, visando assegurar uma tutela preventiva contra qualquer lesão dos 
seus direitos ou interesses (art. 267 n.º 5 CRP)

A preterição do direito de audição, por via da aplicação do princípio do aproveitamento do acto 
administrativo, apenas é admissível quando a intervenção do interessado no procedimento tributário 
for inequivocamente insusceptível de influenciar a decisão final.

Não estando o direito de audição contemplado em formas especiais do procedimento tributário deve 
ser garantido mediante aplicação subsidiária das normas pertinentes do CPA (arts. 100º a 103º CPA.)

2. O art. 13º n.º 1 Lei n.º 16 -A/2002, 31 Maio (1ª alteração ao OGE 2002) conferiu nova redacção 
ao art. 60º n.º 3 LGT, o qual passou a prescrever: “Tendo o contribuinte sido anteriormente ouvido 
em qualquer das fases do procedimento a que se referem a alínea b) a e) do n.º 1, é dispensada a sua 
audição antes da liquidação, salvo em caso de invocação de factos novos sobre os quais não se tenha 
pronunciado”

Pondo termo a antecedente controvérsia jurisprudencial o legislador assumiu o carácter inter-
pretativo da norma transcrita, a qual se integra na norma interpretada, retroagindo os seus efeitos 
ao início da vigência desta (art. 13º n.º 2 Lei n.º 16 -A/2002, 31 Maio; art. 13º n.º 1 CCivil; no sentido 
apontado acórdãos STA Pleno SCT 26.09.2007 processo n.º 903/06, 24.10.2007 processo n.º 131/07)

Jurisprudência consolidada do STA -SCT tem -se pronunciado no sentido da imperatividade do 
direito de audição dos interessados antes de liquidações adicionais de impostos que não resultem es-
tritamente das suas declarações de rendimentos (acórdãos 11.01.2006 processo n.º 584/05; 24.10.2007 
processo n.º 429/07, 24.09.2008 processo n.º 489/08; 10.11.2010 processo n.º 671/10; 11.05.2011 
processo n.º 833/10)

3. Aplicação das considerações antecedentes ao caso concreto:
a) as liquidações adicionais impugnadas, respeitantes aos anos de 2004, 2005 e 2006 resultaram 

de valor patrimonial tributário (VPT) do imóvel tributado fixado por avaliação efectuada em 11 maio 
2007 (probatório B.)

b) não se verifica situação que justifique a dispensa do direito de audição antes da liquidação 
originária (art. 60.º n.º 3 LGT redacção Lei n.º 16 -A/2002, 31 maio)

c) é controversa a aplicação retroactiva do VPT fixado em 2007 às liquidações de IMI respeitantes 
a anos anteriores, considerando a norma constante do art. 113º n.º 1 CIMI e as normas transitórias 
constantes dos arts. 21º e 27º DL n.º 287/2003, 12 novembro;

d) o exercício do direito de audição prévia teria permitido ao interessado a discussão do enqua-
dramento normativo subjacente às liquidações impugnadas, mediante a invocação de argumentos que 
sufragassem a tese sustentada no sentido da ilegalidade da alegada aplicação retroactiva do VPT, 
não se justificando a sua dispensa com fundamento na insusceptibilidade de influência na prática e 
quantificação de posteriores liquidações adicionais

Neste contexto fica prejudicada a apreciação das restantes questões enunciadas nas conclusões 
do recurso, versando a legalidade dos actos tributários praticados a jusante, com preterição do direito 
de audição

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
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A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
 - declaração de procedência da impugnação judicial
 - anulação das liquidações adicionais de IMI
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questões a decidir
São as de saber se bem decidiu a sentença recorrida ao julgar improcedente a impugnação judicial 

deduzida contra liquidações de IMI por inverificação dos alegados vícios de falta de fundamentação das 
liquidações sindicadas, preterição do direito de audiência prévia antes daquelas e violação de lei – vio-
lação do princípio da capacidade contributiva – ao não ter considerado para efeitos de IMI que o prédio 
em causa estava arrendado não lhe aplicando o regime especial previsto no artigo 17.º do Decreto -Lei 
n.º 287/2003, de 12 de Novembro.

5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria objecto do recurso foram dados como 

provados os seguintes factos:
A. Em 09.11.2004, o Impugnante, na sequência da aquisição de um prédio sito na Avenida …, 

em Coimbra, entregou a declaração modelo 1 do IMI para actualizar a sua inscrição na matriz pre-
dial – cfr. documento a fls. 2 e 3 do PAT, que se dá por reproduzido;

B. Em 11.05.2007, a administração fiscal actualizou o valor patrimonial do imóvel indicado 
em A. supra para €1.189.490,00 – cfr. documentos a fls. 11 a 15 do PAT, que se dão por reproduzidos;

C. Em 28.05.2007, o Impugnante foi notificado das liquidações adicionais de Imposto Municipal 
de Imóveis (IMI) nºs. 2004 453703803 e 2005 449977303, relativas aos anos de 2004 e 2005, respec-
tivamente, com referência ao prédio indicado em A. supra – cfr. documentos n.º 1 e n.º 3 juntos com a 
petição inicial, que se dão como reproduzidos;

D. Em 16.08.2007, o Impugnante foi notificado da liquidação de IMI n.º 2006 3889076603, 
respeitante ao ano de 2006, relativa ao prédio indicado em A. supra – cfr. documento n.º 2 junto com 
a petição inicial, que se dá como reproduzido;

E. O Impugnante apresentou declarações anuais de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares (IRS) relativas a 2004, 2005 e 2006, nas quais, além do mais, foi declarado o recebimento 
de rendas referentes ao imóvel indicado em A. supra – cfr. documentos n.ºs 7, 8 e 9 juntos com a petição 
inicial, que se dão como reproduzidos.

6 – Apreciando
6.1 Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida ao julgar improcedente a impugnação 

das liquidações de IMI sindicadas
A sentença recorrida, a fls. 95 a 109 dos autos, julgou improcedente a impugnação judicial deduzida 

pelo ora recorrente contra liquidações de IMI dos anos de 2004 a 2006, por considerar que os vícios de 
falta de fundamentação, de preterição do direito de audiência prévia e de violação de lei (violação do 
princípio da capacidade contributiva) invocados pelo impugnante na sua petição de impugnação não 
se tinham por verificados.

Insurge -se contra o decidido o impugnante, alegando, em síntese, que nos actos tributários ora 
impugnados a Administração tributária não identificou a norma legal que permite sustentar a retro-
acção de efeitos aos três anos anteriores ao da realização da avaliação, o que se mostrava necessário 
para permitir ao ora recorrente aferir da legalidade ou ilegalidade dos actos em causa, razão pela qual, 
ao contrário do decidido, os actos sindicados se encontram feridos do vício de falta de fundamenta-
ção. Mais alega que, em face da aparente inexistência de norma legal habilitante para a prática dos 
actos tributários impugnados recrudesce a necessidade de notificação do RECORRENTE para o 
exercício do direito de audiência prévia, tal como imposta pelo artigo 60.º da Lei Geral Tributária, 
porquanto tal audição teria permitido o exercício do contraditório por parte do ora RECORRENTE, 
antecipando, designadamente, a discussão do enquadramento jurídico subjacente à prática dos actos 
ora impugnados. Alega finalmente que a não consideração do arrendamento do prédio avaliado (…) 
designadamente através da declaração, em sede de IRS, das respectivas rendas, é passível de violar o 
princípio da capacidade contributiva.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo tribunal no seu parecer junto 
aos autos e supra transcrito defende que o recurso merece provimento, em razão da preterição do dever 
de audiência prévia, porquanto não se verifica situação que justifique a dispensa do direito de audição 
antes da liquidação originária (art. 60.º n.º 3 LGT redacção Lei n.º 16 -A/2002, 31 maio); é controversa 
a aplicação retroactiva do VPT fixado em 2007 às liquidações de IMI respeitantes a anos anteriores, 
considerando a norma constante do art. 113º n.º 1 CIMI e as normas transitórias constantes dos arts. 21º 
e 27º DL n.º 287/2003, 12 novembro e porque o exercício do direito de audição prévia teria permitido ao 
interessado a discussão do enquadramento normativo subjacente às liquidações impugnadas, mediante 
a invocação de argumentos que sufragassem a tese sustentada no sentido da ilegalidade da alegada 
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aplicação retroactiva do VPT, não se justificando a sua dispensa com fundamento na insusceptibilidade 
de influência na prática e quantificação de posteriores liquidações adicionais.

Vejamos.
A sentença recorrida, no que à alegada falta de fundamentação respeita, considerou, relativamente 

às liquidações adicionais respeitantes aos anos de 2004 e 2005, que estas não padecem do vício de 
falta de fundamentação porquanto as mesmas permitem ao sujeito passivo conhecer os fundamentos 
pelos quais foi apurado o valor de IMI a pagar, pois que é indicado nas liquidações em causa a base 
tributável (valor patrimonial tributário do prédio), a taxa de imposto aplicável e a colecta apurada, 
elementos essenciais à demonstração do valor do imposto liquidado adicionalmente, estando, pois, o 
contribuinte em condições de conhecer as razões que estiveram na base do processamento das liquida-
ções adicionais de IMI em causa (cfr. sentença recorrida, a fls. 99 e 100 dos autos) e quanto à liquidação 
de 2006, considerou a sentença recorrida estar -se não perante uma liquidação adicional, mas perante 
um mero aviso de pagamento/documento de cobrança que, cumprindo na íntegra com as exigências 
consagradas no artigo 119.º do Código do IMI (…) não enferma do vício de falta de fundamentação 
que lhe foi assacado pelo Impugnante (cfr. sentença recorrida, a fls. 100 e 101 dos autos).

Olhando ao teor das liquidações sindicadas, juntas pelo impugnante como documentos 1, 2 e 
3 da sua petição de impugnação (a fls. 24 a 26 dos autos) constata -se que todas são meras notas de 
cobrança, duas delas contendo a referência “adicional” em rectângulo à esquerda (as referentes a 
2005 e 2004 – docs. 1 e 3), a outra contendo nesse campo a referência “2.ª prestação” (a referente a 
2006 – doc. 2).

E enquanto meros documentos de cobrança, cumprem todos eles na íntegra as exigências consagra-
das no artigo 119.º do Código do IMI, das quais não consta a referência a quaisquer normas legais.

A questão que se coloca é, porém, a de saber se não seria exigível, de acordo com as regras ge-
rais consagradas quanto à fundamentação dos actos tributários, designadamente o disposto no n.º 2 
do artigo 77.º da LGT, que a Administração tributária desse a conhecer ao contribuinte qual a base 
legal que lhe permite sustentar a aplicação do novo valor patrimonial tributário, fixado em avaliação 
realizada em 2007, aos três anos anteriores à realização desta, ou seja, desde a aquisição a título gra-
tuito que justificou a avaliação do prédio segundo as regras instituídas pela Reforma da Tributação do 
Património de 2003.

E parece -nos que sim, porquanto a aplicação do novo valor patrimonial tributário desde a data 
da transmissão, e não apenas a partir da data em que a avaliação teve lugar, embora se possa encontrar 
justificada em face das regras gerais do CIMI, não surge como uma evidência, sem carecer de qualquer 
justificação, sendo que os contribuintes têm direito à fundamentação expressa e acessível dos actos que 
afectem os seus direitos ou interesses legalmente protegidos (artigo 268.º, n.º 3 da Constituição).

Entendemos, pois, carecidas da adequada fundamentação – aquela que permitiria ao seu destinatário 
apreender os motivos pelos quais a Administração tributária actuou ou não de forma legal, dando -lhe 
a possibilidade de se conformar com tal actuação ou de a impugnar com conhecimento de causa – as 
liquidações sindicadas, que como tal não se poderão manter, porquanto violam o disposto no n.º 2 do 
artigo 77.º da LGT ao omitir a referência às disposições legais que permitiriam legitimar tal conduta 
da Administração.

O recurso merece, por isso, provimento, sendo de revogar a sentença recorrida que assim o não 
julgou.

Prejudicado fica o conhecimento das demais questões suscitadas.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida 
e anulando as liquidações sindicadas.

Custas pela recorrida, apenas em 1.ª instância, pois não contra -alegou neste Supremo Tribunal.

Lisboa, 27 de Novembro de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Ascensão Lopes — 
Dulce Neto. 

 Acórdão de 27 de Novembro de 2013.

Processo n.º 952/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: B… e Outro (Herdeiros de A…).
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
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Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

REFORMA DE CUSTAS
1 - RELATÓRIO
A…, contribuinte n.º …, impugnou as liquidações adicionais de IVA referentes aos anos de 1996, 

1997, 1998, 1999.
Por sentença de 22 de Novembro de 2012, TAF de Viseu, julgou procedente a impugnação e 

anulou as liquidações impugnadas de IVA relativas aos anos de 1996 a 1999.
Reagiu a Fazenda Pública, interpondo recurso para o STA.
O STA por acórdão de 30/10/2013 decidiu:
“Termos em que acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar 

a decisão recorrida.
Custas a cargo da recorrente”
Não satisfeita com o assim decidido vem a Fazenda Pública através da sua peça de fls. 188 e 189, 

requerer a reforma do acórdão quanto a custas com o fundamento em que a impugnação judicial foi 
interposta em 01/10/2001 pelo que, atenta tal data e a legislação então em vigor quanto a custas, está 
isenta das mesmas.

DECIDINDO:
Assiste inteira razão à reclamante. Só por lapso se inseriu no acórdão a sua condenação em custas 

já que a presente impugnação judicial foi interposta em 01/01/2001 ou seja no domínio do Código das 
Custas Judiciais aprovado pelo D.L. 224 -A/96 de 26/11 (na redacção anterior às alterações introduzidas 
pelo DL. n.º 324/03 de 27/12 as quais só se aplicam aos processos instaurados após a sua entrada em 
vigor). Por atenção ao disposto na alínea a) do n.º 1 do artº 2º do CCJ que consagrava a isenção do 
Estado, onde se incluía a Fazenda Pública esta está isenta de custas.

Assim sendo, deve ser rectificado o acórdão de 30/10/2013 no sentido pretendido pela Fazenda 
Pública.

4  - DECISÃO:
Pelo exposto acordam os Juízes deste STA em rectificar o acórdão de 30/10/2013 pela seguinte 

forma: Onde se lê: “Custas a cargo da recorrente” deverá doravante ler -se: “Sem custas”.
Proceda -se à rectificação e notificação.

Lisboa, 27 de Novembro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Casimiro Gonçalves — Isabel 
Marques da Silva. 

 Acórdão de 27 de Novembro de 2013.

Assunto:

Reclamação. Recurso hierárquico. Indeferimento táctico. Erro na forma de processo.
Acção Administrativa Especial. Impugnação judicial.

Sumário:

 I — O incumprimento do prazo para decisão do recurso hierárquico faz presumir o 
seu indeferimento para efeitos de recurso contencioso ou impugnação judicial 
(nº 5 do art. 57º da LGT).

 II — A impugnação judicial é o meio processual adequado à discussão da legalidade 
de actos administrativos em matéria tributária que comportem a apreciação da 
legalidade do acto de liquidação, estando o recurso contencioso [actual acção 
administrativa especial] reservado à apreciação da legalidade de actos adminis-
trativos em matéria tributária que não comportem a apreciação da legalidade do 
acto de liquidação (cfr. as als. d) e p) do n.º 1 do art. 97º do CPPT e a alínea j) 
do art. 101º da LGT).

 III — Para operar a convolação para a forma processual adequada é necessário que 
seja viável o prosseguimento do processo nessa forma adequada, designadamente 
que a respectiva petição haja sido apresentada tempestivamente para efeitos desta 
nova forma processual.



4597

Processo n.º 962/13 -30.
Recorrente: A… e B…
Recorrido: Director Geral dos Impostos.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A… e B…, ambos com os demais sinais dos autos, recorrem da sentença que, proferida pelo 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, julgou improcedente a acção administrativa especial (antigo 
recurso contencioso nos termos da LPTA) deduzida contra indeferimento tácito de recurso hierárquico 
interposto contra decisão de indeferimento expresso de reclamação graciosa apresentada contra liqui-
dações de Imposto de Selo.

1.2. Terminam as alegações formulando as conclusões seguintes:
1.  - A acção administrativa especial foi interposta tempestivamente, pois que o prazo para a 

interposição do recurso contencioso nos termos do n.º l, alínea d), do art. 28º da LPTA, é de um ano 
contado de 23.08.2009 (dois meses após a data da apresentação do recurso hierárquico ocorrida em 
24.06.2009).

2.  - A douta sentença devia pronunciar sobre a alínea d), do n.º l, do art. 28º da LPTA, uma vez 
que os Autores interpuseram recurso contencioso nestes termos  - art. 125º do CPPT.

3.  - Por outro lado, verifica -se haver vício de violação da lei ao art. 66º, n.º 5, do CPPT e art. 57º, 
n.º l, da LGT, já que o recurso hierárquico teve projecto de decisão muito depois dos prazos estipulados 
pelas referidas normas legais.

Terminam pedindo que a decisão recorrida seja revogada e substituída por outra que aprecie os 
vícios e erros alegados, com efeitos na apreciação da legalidade da liquidação e com todas as conse-
quências legais.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite douto Parecer, nos termos seguintes, além do mais:
«1. Quadro normativo
Do indeferimento total ou parcial da reclamação cabe recurso hierárquico a interpor no prazo de 

30 dias a contar da notificação do acto respectivo (arts. 66º n.º 2 e 76º n.º 1 CPPT).
Os recursos hierárquicos são decididos no prazo máximo de 60 dias (art. 66º n.º 5 CPPT).
O incumprimento do prazo para decisão do recurso hierárquico faz presumir o seu indeferimento 

para efeitos de recurso contencioso ou impugnação judicial (art. 57º n.º 5 LGT).
A decisão sobre o recurso hierárquico é passível de recurso contencioso, salvo se de tal decisão 

já tiver sido deduzida impugnação judicial com o mesmo objecto (art. 76º n.º 2 CPPT).
A impugnação judicial é o meio processual adequado à discussão da legalidade de actos admi-

nistrativos em matéria tributária que comportem a apreciação da legalidade do acto de liquidação, es-
tando o recurso contencioso reservado à apreciação da legalidade de actos administrativos em matéria 
tributária que não comportem a apreciação da legalidade do acto de liquidação (art. 97º n.º l als. d) e 
p) CPPT; art. 101º alínea j) LGT).

A partir da entrada em vigor do CPTA em l janeiro 2004 as remissões feitas para o regime do 
recurso contencioso de anulação de actos administrativos consideram -se feitas para o regime da acção 
administrativa especial (art. 7º Lei n.º 5/2002, 22 fevereiro; art. 191º CPTA).

2. Aplicação do quadro normativo ao caso concreto:
a) a impugnação judicial é o meio processual adequado de reacção contra o indeferimento tácito 

do recurso hierárquico, cujo objecto mediato eram os actos de liquidação de Imposto de Selo;
b) a convolação da petição de acção administrativa especial para petição de impugnação judicial 

está prejudicada pela intempestividade da apresentação do meio processual adequado, considerando:
 - a formação de indeferimento tácito 60 dias após a apresentação do recurso hierárquico em 24 

junho 2009;
 - a apresentação da petição em 30 julho 2010;
c) o prazo de 3 meses para a propositura da acção administrativa especial, contados a partir da 

formação do indeferimento tácito, foi ultrapassado (art. 57º n.º 5 LGT; art. 58º n.º 2 alínea b) CPTA 
aplicável nos termos da remissão constante do art. 191º CPTA).

d) é inaplicável o prazo de l ano previsto no art. 28º n.º 1 alínea d) LPTA, diploma revogado na 
data da propositura do recurso contencioso (art. 6º alínea e) Lei n.º 15/2002, 22 fevereiro).

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A decisão deve ser confirmada.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
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FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1. Em 18/02/2009, os Autores apresentaram reclamação graciosa contra as liquidações adicionais 

do Imposto de Selo que impugnam nos presentes autos  - cfr. fls. do PA juntos aos autos não numerado 
sequencialmente e que se dão por integralmente reproduzidas, tal como as demais que seguem.

2. Pelo ofício do Serviço de Finanças de Viseu -1 n.º 3255, de 09/06/2009, foram os Autores no-
tificados da decisão que indeferiu a reclamação graciosa apresentada  - cfr. fls. do PA.

3. Em 24 de Junho de 2009, os Actores dirigiram ao Sr. Ministro das Finanças e da Administração 
Pública recurso hierárquico, que entregaram no Serviço de Finanças de Viseu-1, contra o indeferimento 
da reclamação graciosa que havia sido indeferida nos termos do ponto anterior  - cfr. fls. do PA.

4. Pelo ofício n.º 004078, de 18/08/2010, foi o Autor A… notificado para exercer o (seu) direito 
de audição relativamente ao sentido da decisão de indeferimento obre o recurso hierárquico que havia 
apresentado  - cfr. fls. PA.

5. Os Autores intentaram a presente Acção Administrativa Especial em 30 de Julho de 2010  - cfr. 
fls. l e 2 dos presentes autos.

3.1. Os autores intentaram a presente acção administrativa especial contra o acto (presumido) 
de indeferimento de recurso hierárquico interposto contra as liquidações de Imposto de Selo (IS) ID 
n.º 2008 -001424190 e ID n.º 2008 -001424192 pedindo a respectiva anulação, com fundamento na 
ilegalidade daquelas.

Ou seja, a presente acção administrativa especial foi interposta na sequência da formação de acto 
tácito de indeferimento de recurso hierárquico interposto, por seu turno, de decisão proferida sobre 
reclamação graciosa que apreciara invocadas ilegalidades das liquidações de Imposto de Selo.

A sentença recorrida absolver da instância a Fazenda Pública, no entendimento de que se verifica 
erro na forma de processo (o meio processual a adoptar no presente caso seria o da impugnação judi-
cial, dado que está em causa a impugnação de um acto que comporta a apreciação da legalidade das 
liquidações), sendo que não é, porém, possível operar a convolação para tal meio adequado, pois os 
autores apresentaram o recurso hierárquico em 24/6/2009 e intentaram a presente acção em 30/7/2010 
e seria, portanto, intempestiva a impugnação judicial para a qual se ordenasse a convolação.

3.2. Discordam os recorrentes alegando, como se viu, que a presente acção administrativa especial 
foi interposta tempestivamente, pois que o prazo para a interposição do recurso contencioso nos termos 
da alínea d) do n.º l do art. 28º da LPTA, é de um ano contado de 23/8/2009 (dois meses após a data da 
apresentação do recurso hierárquico ocorrida em 24/6/2009), sendo que a sentença devia pronunciar-
-se sobre a aplicação desta a alínea d) do n.º l, do art. 28º da LPTA, uma vez que os AA. interpuseram 
recurso contencioso nestes termos (cfr. art. 125º do CPPT) e uma vez que há vício de violação da lei 
(violação do n.º 5 do art. 66º do CPPT e do n.º 1 do art. 57º da LGT), já que o recurso hierárquico teve 
projecto de decisão muito depois dos prazos estipulados pelas referidas normas legais.

Vejamos, pois.
4.1. Sob a epígrafe «Interposição do recurso hierárquico», o art. 66º do CPPT dispõe:
«1 – Sem prejuízo do princípio do duplo grau de decisão, as decisões dos órgãos da administração 

tributária são susceptíveis de recurso hierárquico.
2  - Os recursos hierárquicos são dirigidos ao mais elevado superior hierárquico do autor do 

acto e interpostos, no prazo de 30 dias a contar da notificação do acto respectivo, perante o autor do 
acto recorrido.

3  - Os recursos hierárquicos devem, salvo no caso de revogação total do acto previsto no número 
seguinte, subir no prazo de 15 dias, acompanhados do processo a que respeite o acto ou, quando tiverem 
efeitos meramente devolutivos, com um seu extracto.

4  - No prazo referido no número anterior pode o autor do acto recorrido revogá -lo total ou 
parcialmente.

5  - Os recursos hierárquicos serão decididos no prazo máximo de 60 dias.»
4.2. Por sua vez, o artigo 76º do mesmo CPPT, estatui:
Artigo 76º  - Recurso hierárquico. Relações com o recurso contencioso
«1  - Do indeferimento total ou parcial da reclamação graciosa cabe recurso hierárquico no prazo 

previsto no artigo 66º, n.º 2, com os efeitos previstos no artigo 67º, n.º 1.
2  - A decisão sobre o recurso hierárquico é passível de recurso contencioso, salvo se de tal decisão 

já tiver sido deduzida impugnação judicial com o mesmo objecto.»
4.3. E nos termos do disposto nos nºs. 1 e 5 do artigo 57º da LGT (na redacção em vigor à data 

dos factos, ou seja, na redacção anterior à introduzida pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30/12) «1. O proce-
dimento tributário deve estar concluído no prazo de seis meses, devendo a administração tributária e 
os contribuintes abster -se da prática de actos inúteis ou dilatórios» e «5. Sem prejuízo do princípio da 
celeridade e diligência, o incumprimento do prazo referido no n.º 1, contado a partir da entrada da 
petição do contribuinte no serviço competente da administração tributária, faz presumir o seu indefe-
rimento para efeitos de recurso hierárquico, recurso contencioso ou impugnação judicial».

4.4. Ora, da conjugação destes normativos decorre que do indeferimento total ou parcial da recla-
mação, cabe recurso hierárquico a interpor no prazo de 30 dias a contar da notificação do acto respec-
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tivo (nº 2 do art. 66º e n.º 1 do art. 76º, ambos do CPPT), devendo o recurso hierárquico ser decidido 
no prazo máximo de 60 dias (nº 5 do art. 66º do CPPT), sendo que o incumprimento do prazo para 
decisão do recurso hierárquico faz presumir o seu indeferimento, para efeitos de recurso contencioso 
ou impugnação judicial (nº 5 do art. 57º da LGT).

E a decisão sobre o recurso hierárquico é passível de recurso contencioso, a interpor no prazo de 
três meses (cfr. alínea b) do n.º 2 do art. 58º do CPTA) salvo se de tal decisão já tiver sido deduzida 
impugnação judicial com o mesmo objecto (nº 2 do art. 76º do CPPT).

4.5. No caso presente, os AA apresentaram reclamação graciosa contra as liquidações de Imposto de 
Selo questionadas nos autos, pedindo a respectiva anulação, com fundamento na ilegalidade das mesmas.

E tendo sido indeferida tal reclamação graciosa interpuseram dessa decisão o respectivo recurso 
hierárquico.

No entanto, não tendo o recurso hierárquico sido decidido no prazo de 60 dias, lançaram mão do 
disposto no n.º 5 do art. 57º da LGT (presunção do indeferimento tácito) e deduziram a presente Acção 
Administrativa Especial (correspondente ao anterior recurso contencioso, em sede da LPTA) impugnação.

Ora, estando em causa na inicial reclamação graciosa a discussão da legalidade das liquidações, 
também não sofre dúvida que os AA, ao pretenderem sindicar contenciosamente o presumido indefe-
rimento tácito do recurso hierárquico apresentado dessa reclamação, deveriam ter -se socorrido de um 
meio processual adequado à apreciação da legalidade das ditas liquidações.

O que não sucede com a presente acção administrativa especial (e sendo esta, aliás, uma asserção 
que os recorrentes não questionam).

Com efeito, a impugnação judicial é que é o meio processual adequado à discussão da legalidade 
de actos administrativos em matéria tributária que comportem a apreciação da legalidade do acto de 
liquidação, estando o recurso contencioso [actual acção administrativa especial (1)] reservado à apre-
ciação da legalidade de actos administrativos em matéria tributária que não comportem a apreciação 
da legalidade do acto de liquidação (cfr. as als. d) e p) do n.º 1 do art. 97º do CPPT e a alínea j) do 
art. 101º da LGT).

Ou seja, como bem aponta o MP, por um lado, o prazo de 3 meses para a propositura da acção 
administrativa especial, contados a partir da formação do indeferimento tácito, foi ultrapassado (nº 5 
do art. 57º da LGT e alínea b) do n.º 2 do art. 58º do CPTA, aplicável nos termos da remissão constante 
do art. 191º CPTA) e, por outro lado, a impugnação judicial é que seria o meio processual adequado 
de reacção contra o indeferimento tácito do recurso hierárquico, cujo objecto mediato eram os actos 
de liquidação de Imposto de Selo, sendo que a convolação da presente petição de acção administrativa 
especial para petição de impugnação judicial também está prejudicada face à intempestividade da 
apresentação desta (que seria o meio processual adequado), uma vez que, como bem se diz na sentença 
recorrida, tendo o recurso hierárquico sido apresentado em 24/6/2009, deveria ter sido decidido no prazo 
de 60 dias após aquela data, e, não o tendo sido, formou -se acto tácito de indeferimento passados que 
foram 6 meses a contar da data de entrada da respectiva Petição, ou seja, no caso, passados 6 meses a 
contar de 24/7/72009.

E como o acto seria impugnável no prazo de 90 dias a contar da data da formação do indeferimento 
tácito, fica claro que a presenta acção, instaurada em 30/7/2010, o foi para além daquele prazo, pelo 
que vedada estaria também a convolação para a forma processual de impugnação judicial, já que, para 
operar a convolação para a forma processual adequada é necessário que seja viável o prosseguimento 
do processo nessa forma adequada, designadamente que a respectiva petição haja sido apresentada 
tempestivamente para efeitos dessa nova forma processual.

E não colhe a alegação dos recorrentes, no sentido de que a acção administrativa especial foi 
interposta tempestivamente, por o prazo para a interposição do recurso contencioso, nos termos da 
alínea d) do n.º l, do art. 28º da LPTA, ser o de um ano contado de 23/8/2009 (dois meses após a data 
da apresentação do recurso hierárquico ocorrida em 24/6/2009).

Com efeito, este prazo de um ano é já inaplicável, visto que a LPTA estava revogada na data da pro-
positura (30/7/2010) do presente recurso contencioso (al. e) do art. 6º da Lei n.º 15/2002, de 22/2).

E também não se vê que que o alegado vício de violação da lei, por alegada violação do disposto 
no n.º 5 do art. 66º do CPPT e do n.º 1 do art. 57º da LGT (por o recurso hierárquico ter tido projecto 
de decisão muito depois dos prazos estipulados por estas normas) determine a tempestividade da acção 
ou do meio que seria adequado.

Bem decidiu, portanto, a sentença recorrida, improcedendo, assim, as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pelos recorrentes.

Lisboa, 27 de Novembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Isabel 
Marques da Silva.

(1) A partir da entrada em vigor do CPTA, em 1/1/2004, as remissões feitas para o regime do recurso contencioso de 
anulação de actos administrativos consideram -se feitas para o regime da acção administrativa especial (cfr. o art. 7º da Lei 
n.º 5/2002, de 22/2 e o art. 191º do CPTA). 
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 Acórdão de 27 de Novembro de 2013.

Assunto:

Imposto de selo. Usucapião. Justificação notarial. Construção de imóvel.

Sumário:

Tendo sido adquirido por usucapião apenas o prédio rústico onde foi erguida uma 
construção, só o valor daquele deve ser considerado para efeitos de incidência de 
imposto de selo.

Processo n.º 974/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A……..
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Penafiel, julgou procedente a impugnação deduzida por A………, com os demais sinais dos autos, 
contra liquidação adicional de imposto de selo, no montante de 4.113,50 Euros.

1.2. Termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a impugnação 

deduzida contra a liquidação adicional de Imposto de Selo com o n.º 151133, emitida em 2006 -06 -09, 
no montante de 4.113,50 Euros, por haver concluído que “A liquidação de imposto de selo só pode 
realizar -se sobre o valor do terreno objecto da escritura de justificação.”.

B. Sendo a questão a decidir por que valor deve incidir o imposto de selo devido pela transmis-
são efetuada naquela escritura de justificação, em ordem aos artigos 1º, n.º 1 e 3, alínea a); 2º, n.º 2, 
alínea b); 3º, n.º 3 alínea a) e, Verba 1.2 da Tabela Geral do Imposto de Selo,

C. não pode, com o respeito devido por diversa opinião, concordar a Fazenda Pública com a 
conclusão do Tribunal a quo, de que a construção do imóvel sendo “uma benfeitoria realizada pelos 
justificantes ela não pode incluir -se no âmbito da aquisição por usucapião para efeitos de liquidação 
do Imposto de Selo devido pela escritura de justificação.”.

Pois,
D. Em sede de Imposto de Selo, a quantificação da obrigação tributária será efetuada a partir do 

valor do prédio, tal como ele é descrito na escritura de justificação notarial e, à data da sua celebração, 
em ordem aos artigos 5º, n.º 1, alínea r) e 13º, n.º 1 do CIS.

E. Apesar do concluído, entendeu o Tribunal a quo, “que a escritura de justificação refere -se à 
justificação do prédio urbano conforme resulta dos três primeiros parágrafos da transcrição da matéria 
de facto julgada provada na alínea A)...”.

F. No caso concreto, foram os próprios outorgantes que declararam, à data da escritura, serem 
donos de um prédio urbano, mas não detentores de qualquer título formal que legitime o domínio do 
mesmo, encontrando -se apenas inscrito na respetiva matriz predial urbana em nome dos justificantes 
e, não de um prédio rústico,

G. bem como atribuíram um valor a esse mesmo prédio urbano, coincidente com o valor patrimo-
nial constante da respetiva matriz predial urbana, sob o artigo 374, à data da escritura (“DEZASSEIS 
MIL QUATROCENTOS E VINTE E OITO EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS”).

H. Daí que, nos termos do art. 13º, n.º 1 do CIS (que determina que o valor do imóvel a atender 
é o valor patrimonial tributário constante da matriz nos termos do CIMI à data da transmissão ou, o 
determinado por avaliação nos casos de prédios omissos ou inscritos sem valor patrimonial), seja o 
valor do prédio urbano, o relevante para a fixação do imposto de selo,

I. que apenas não coincide no caso em concreto com o valor constante da matriz declarado na 
escritura face às regras a atender nos termos do art. 15º e 27º do Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de 
Novembro, uma vez que se tratava de um prédio ainda não avaliado segundo as regras do IMI, retroa-
gindo, no entanto, o valor patrimonial fixado nos termos daquele código, a essa mesma data.

J. Assim, se na própria escritura de justificação se atendeu ao valor patrimonial do prédio urbano 
constante da matriz predial urbana, atribuindo os justificantes o mesmo valor e, não ao valor do terreno 
sem a construção edificada, não se entende como melhor interpretação, perante o previsto no art. 13º, 
n.º 1 do CIS,
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K. deduzir, desse mesmo valor patrimonial do prédio a que a escritura de justificação se refere  - o 
prédio urbano  - o valor do terreno do prédio rústico, quando dessa mesma escritura não consta sequer 
a referência à inscrição na respetiva matriz predial rústica desse mesmo terreno ou, sequer o pedido de 
inscrição porque omisso à matriz,

pois,
L. o prédio objeto de justificação foi o prédio urbano e, não o prédio rústico e, é ao valor deste 

prédio urbano constante da matriz à data da escritura de justificação, que se deve atender para efeitos 
de liquidação de imposto de selo pela transmissão fiscalmente ocorrida.

M. Para além dos normativos legais ínsitos no CIS acabados de referir, importa ainda, atentar que, 
da concatenação dos arts. 92º do CN e 117º -A do CRP, resulta que as aquisições por usucapião formali-
zadas por escritura de justificação realizada na vigência do CIS, só podem reportar -se aos direitos reais 
inscritos na matriz à data da celebração da escritura pública de justificação notarial ou, cuja inscrição 
se encontre pedida na mesma data.

N. Acrescendo ainda que, nos termos do disposto no art. 30º, n.º 1 do CRP nos “títulos respei-
tantes a factos sujeitos a registo, a identificação dos prédios não pode ser feita em contradição com a 
inscrição na matriz”.

O. E, a inscrição na matriz, como referido na escritura de justificação, era relativa ao prédio urbano, 
que inclui o terreno e a edificação, cujo valor patrimonial engloba aquela total realidade,

pelo que,
P. o valor a atender, para efeitos de incidência do imposto de selo, em causa nos autos, nos termos 

dos já citados preceitos, reitera -se, deve ser o valor patrimonial do prédio urbano objeto da escritura 
de justificação, considerado na liquidação controvertida e, não apenas o do terreno, cujo valor nem 
foi atribuído pela justificante/impugnante na escritura de justificação, nem consta da respetiva matriz 
predial rústica.

No entanto e, sem conceder, caso assim não se entenda,
Q. É patente que, mesmo que se considere que para o património do ora impugnante apenas se 

transmitiu o terreno e, ainda, que foi aquele que edificou a habitação, o objeto da dita aquisição é a 
realidade imobiliária existente e descrita à data da celebração da escritura e, não qualquer outra.

R. Na verdade, o ora impugnante  - a ser aquela a factualidade  - construiu um prédio em terreno de 
terceiro, facto este que não lhe confere a propriedade do mesmo, pois tal construção e, como entendeu 
o Tribunal a quo, se revelaria numa mera benfeitoria útil, cfr. n.º 3 do art. 216º do CC, o que poderá 
originar o seu levantamento ou, a indemnização do possuidor, nos termos do disposto no art. 1273º 
do CC.

S. Assim, o facto de os usucapientes terem edificado a construção em momento anterior à ce-
lebração da escritura de justificação, não os torna proprietários do mesmo, apenas lhe conferindo os 
referidos direitos.

T. O objeto de incidência em imposto de selo é o imóvel usucapido que, nos exatos termos da 
escritura de justificação, é integrado por uma realidade imobiliária (terreno e construção), objeto de 
posse que conduziu à usucapião.

U. Não sendo, por conseguinte, admissível outro valor que não o do prédio urbano, que acolhe 
o valor do terreno onde está edificado a casa, como assim também o entenderam os justificantes na 
atribuição do valor do prédio urbano objeto da escritura, seja o considerado para efeitos de incidência 
de imposto de selo.

V. Destarte, o valor tributável da aquisição por usucapião terá de ser o valor patrimonial tributário 
do prédio adquirido, no momento do nascimento da obrigação tributária, tal como a lei fiscal o confi-
gura, resultando impossível deduzir o eventual direito de crédito do usucapiente sobre o proprietário, 
relativamente às benfeitorias por aquele realizadas, como entendeu o Tribunal a quo,

W. só podendo ser o valor patrimonial do prédio urbano (que absorveu o terreno onde foi cons-
truído), objeto da escritura de justificação, o considerado na determinação da matéria colectável,

X. ou seja, o valor patrimonial tributário de 82.270,00 Euros (não contestado) do prédio urbano 
(que absorveu o terreno onde foi construído) e, objeto da escritura de justificação, constituindo assim, 
o valor tributável da transmissão gratuita por usucapião na data da escritura de justificação, no caso 
em concreto, metade desse valor no que à impugnante respeita.

Y. Em face do exposto, ao decidir como decidiu, a douta sentença incorreu em erro de julgamento 
de direito, consubstanciado na errada interpretação e aplicação das normas legais citadas.

Termina pedindo se dê provimento ao recurso e, em consequência, seja revogada a sentença 
recorrida, com as legais consequências.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«1. Recorre a F. P. no processo em que é impugnante A…….., colocando em causa a o entendimento 

tido, nomeadamente, com base na alínea r) do art. 5º do C. Imposto de Selo (I.S.), e a aplicação que 
foi efectuada do art. 216º do C. Civil, defendendo que o valor a ter em conta para efeitos de tributação 
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é o valor do prédio urbano existente à data da escritura de justificação ou o do terreno, efectivamente, 
objecto de usucapião onde esse prédio urbano foi implantado.

2. Emitindo ainda parecer, não se vai divergir do já anteriormente manifestado pelo M.P.
É certo que se encontra previsto que, no caso de transmissão gratuita, a obrigação nasce com 

o trânsito em julgado da acção de justificação notarial, com a celebração da escritura de justificação 
notarial ou no momento em que se tomar definitiva a decisão proferida em processo de justificação 
 - alínea r) do ar. 5º do C.I.S..

Contudo, e conforme já foi assinalado foi, no caso da usucapião, pela qual se opera ainda a 
aquisição originária do direito de propriedade, os seus efeitos retroagem à data do início da posse 
– art. 1288º do C. Civil.

Ora, assim sendo, não faz sentido impor uma outra tributação que não outra que não aquela que 
faz reportar ao seu início a tributação.

Com efeito, na dúvida, é de acolher a posição segunda a qual é de dar prevalência da norma 
contida no art. 11º, n.º 3 da L.G.T., em que se prevê que “deve atender -se à substância económica dos 
factos tributários”.

E, ao contrário da tese sustentada pela recorrente, resulta que a aquisição por usucapião do prédio 
em causa, actualmente já urbano como ficou até a constar da escritura de justificação notarial, é relativa 
a um prédio rústico no qual recorrida veio a construir uma casa.

Efectivamente, tal o que resulta da alínea A) do probatório, em que se refere ter sido edificada 
uma casa após a impugnante e seu marido após 1975, data em que os mesmos adquiriram por compra 
o respectivo prédio rústico, por acto que antes nunca formalizaram.

Concluindo, não sendo de pôr em causa o entendimento tido, o qual está de acordo com o decidido 
em múltiplos acórdãos do S.T.A., parece que o recurso é de improceder.»

1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) O impugnante e a mulher, B………, contribuinte fiscal n.º ………, outorgaram a escritura 

pública de justificação notarial realizada em 3/2/2005, no Cartório Notarial de Penafiel, em que decla-
raram (fls. 32 a 35 verso):

“Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte imóvel:
Prédio urbano, composto por uma casa de dois pavimentos destinada a habitação, com a superfície 

coberta de noventa metros quadrados, com anexos com a área de sessenta metros quadrados e com quintal 
com a área de seiscentos e setenta e quatro metros quadrados, sito no lugar de ……., da freguesia de 
……., concelho de Paredes, a confrontar do norte com C………, do sul com D……., do nascente com 
a Estrada Nacional e do poente com E…….., inscrito na respectiva matriz, em nome do justificante, sob 
o artigo 374, com o valor patrimonial e atribuído de DEZASSEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE 
E OITO EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS.

Que não são detentores de qualquer título formal que legitime o domínio do referido prédio e não 
se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes.

Que o prédio rústico onde foi edificada a casa foi adquirido por eles justificantes, por compra feita 
a F……….., viúvo, residente que foi na ……., da freguesia de ……., concelho de Paredes, por volta 
do ano de mil novecentos e setenta e cinco, acto que nunca formalizaram.

Que não obstante isso, desde logo entraram na sua (posse) primeiro como prédio rústico, tendo no 
mesmo ano de mil novecentos e setenta e cinco iniciado a construção da casa e após a sua conclusão 
no ano de mil novecentos e setenta e oito passado a habitá -la, tratando da sua conservação e limpeza, 
e cultivando o quintal, gozando todas as utilidades por ele proporcionadas, pagando os respectivos 
impostos, com ânimo de quem exercita direito próprio, sendo reconhecidos como seus donos por toda 
a gente, fazendo -o de boa fé por ignorarem lesar direito alheio, pacificamente, porque sem violência, 
continua e publicamente à vista e com o conhecimento de toda a gente e sem oposição de ninguém  - e, 
tudo isto, por lapso de tempo superior a vinte anos.

Que dadas as enunciadas características de tal posse, eles justificantes, adquiriram o identificado 
prédio por usucapião título este que, por natureza, não é susceptível de ser comprovado por meios 
normais. (...)”.

B) A administração tributária avaliou, para efeitos de IMT, o prédio urbano a que respeita a 
justificação notarial, tendo fixado um valor patrimonial de € 82.270,00 (fls. 11 do processo adminis-
trativo (PA)).

C) Com base nesse valor foi liquidado o Imposto do Selo que consta da demonstração de liqui-
dação de fls. 18 dos autos, cujo teor aqui se dá por reproduzido.

3.1. Na sequência de uma escritura notarial de justificação foi efectuada a liquidação de IS aos 
justificantes/usucapientes.
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Considerando os sujeitos passivos que essa liquidação devia incidir exclusivamente sobre o valor 
do terreno que foi usucapido e não sobre a casa que por eles foi erigida nesse terreno, insurgiram -se 
contra essa liquidação, impugnando -a e pedindo a anulação desse acto.

O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel julgou a impugnação judicial procedente 
e anulou a liquidação, aderindo, no essencial, à jurisprudência do STA, afirmada, entre outros, no ac. 
de 17/10/2012, rec. n.º 619/12.

3.2. A Fazenda Pública discorda desse entendimento, alegando que, nos termos do título (escritura 
pública de justificação notarial), o objecto de incidência é o prédio tal como existente (prédio urbano, 
«que absorveu o terreno onde foi construído») nessa data, que é a que releva também para efeitos de 
constituição da obrigação tributária. Ou seja, não se discute no presente recurso qual o momento em 
que se constitui a obrigação tributária, mas apenas qual o valor sobre que deve incidir o IS: o do prédio 
urbano existente à data em que foi celebrada a escritura de justificação notarial ou o do prédio rústico 
no qual foi construída pelos Impugnantes a casa que determinou a mudança da qualificação do prédio 
para urbano?

3.3. A questão a decidir prende -se, portanto, com a de saber qual é o objecto da tributação em 
imposto de selo, no caso de usucapião de um prédio rústico no qual foi construída uma casa pelo res-
pectivo usucapiente.

Trata -se, aliás, de questão tem sido uniforme e reiteradamente apreciada por esta Secção do Con-
tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo [cfr., por mais recentes e entre muitos outros, 
os seguintes acórdãos da Secção: de 20/1/2010, proc. n.º 773/09 (Ap. ao DR, de 24/3/2011, pp. 79 a 83); 
de 28/4/2010, proc. n.º 126/10 (Ap. ao DR, de 30/3/2011, pp. 707 a 712); de 12/5/2010, proc. n.º 53/10 
(Ap. ao DR, de 30/3/2011, pp. 804 a 808); de 9/6/2010, proc. n.º 242/10 (Ap. ao DR, de 30/3/2011, pp. 
1014 a 1017); de 22/9/2010, proc. n.º 334/10 (Ap. ao DR, de 1/4/2011, pp. 1403 a 1407); de 8/2/2012, 
proc. n.º 1120/11; de 23/2/2012, proc. n.º 1082/11; de 29/2/2012, proc. n.º 818/11; de 7/3/2012, proc. 
n.º 833/11; e de 17/10/12, proc. 619/12].

Por isso, e porque não vislumbramos motivo para divergir da jurisprudência consolidada, limitar-
-nos -emos a seguir a fundamentação expendida no primeiro daqueles referidos arestos (o acórdão 
proferido em 20/1/2010, no processo com o n.º 773/09, relatado pelo presente relator), bem como no 
acórdão proferido em 17/10/2012, rec. n.º 0619/12, que o mesmo relator subscreveu como adjunto cfr. 
art. 8º, n.º 3, do CCivil.

Assim:
Revogado que foi, a partir de 1/1/2004 (cfr. arts. 31º e 32º do DL n.º 287/2003, de 12/11), o Có-

digo da Sisa e do Imposto sobre Sucessões e Doações, as transmissões gratuitas de móveis e imóveis 
passaram a ser reguladas pelo CIS, cujo art. 1º, que tem como epígrafe «Incidência objectiva», na versão 
aplicável, dispõe, no que aqui interessa, o seguinte:

«1  - O imposto do selo incide sobre todos os actos, contratos, documentos, títulos, livros, papéis 
e outros factos previstos na Tabela Geral, incluindo as transmissões gratuitas de bens.

2  - (…)
3  - Para efeitos da verba 1.2 da Tabela Geral, são consideradas transmissões gratuitas, designa-

damente, as que tenham por objecto:
a) Direito de propriedade ou figuras parcelares desse direito sobre bens imóveis, incluindo a 

aquisição por usucapião; [Redacção introduzida pela Lei n.º 39 -A/2005, de 29 de Julho]. (…)».
Por sua vez, o art. 2º, sob a epígrafe «Incidência subjectiva», dispõe:
«1  - (…)
2  - Nas transmissões gratuitas, são sujeitos passivos do imposto as pessoas singulares para quem 

se transmitam os bens, sem prejuízo das seguintes regras:
a) (…)
b) Nas demais transmissões gratuitas, incluindo as aquisições por usucapião, o imposto é devido 

pelos respectivos beneficiários. [Redacção introduzida pelo Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de No-
vembro)».

E o art. 3º, «Encargo do imposto», dispõe:
«1  - O imposto constitui encargo dos titulares do interesse económico nas situações referidas no 

artigo 1º. [Redacção introduzida pelo Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro).
2  - (…)
3  - Para efeitos do n.º 1, considera -se titular do interesse económico:
a) Nas transmissões por morte, a herança e os legatários e, nas restantes transmissões gratuitas, 

bem como no caso de aquisições onerosas, os adquirentes dos bens;
(…)».
Já a alínea r) do art. 5º («Nascimento da obrigação tributária»), na redacção da Lei n.º 64 -A/2008, 

de 31 de Dezembro, dispõe que a obrigação tributária se considera constituída, «Nas aquisições por 
usucapião, na data em que transitar em julgado a acção de justificação judicial, for celebrada a escritura 
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de justificação notarial ou no momento em que se tornar definitiva a decisão proferida em processo de 
justificação nos termos do Código do Registo Predial».

Finalmente, o n.º 1 do art. 13º dispõe que o valor dos imóveis é o valor patrimonial tributário 
constante da matriz nos termos do CIMI à data da transmissão ou o determinado por avaliação nos 
casos de prédios omissos ou inscritos sem valor patrimonial.

E de acordo com a verba 1.2. da Tabela Geral o imposto do selo recai em 10% sobre o valor dos 
respectivos contratos de «aquisição gratuita de bens, incluindo por usucapião (…)».

«De acordo com a jurisprudência referida, entende -se que o acto de «aquisição por usucapião» 
do imóvel objecto dessa aquisição é incidente de tributação em imposto de selo, não o sendo já, porém, 
o acto de aquisição de benfeitorias entretanto realizadas no mesmo imóvel pelo sujeito beneficiário 
da usucapião.

É certo que embora sendo uma forma de aquisição originária (cfr. arts. 1287º e segts. do CC), 
a usucapião é, para efeitos fiscais, considerada como uma transmissão gratuita de bens imóveis, que 
ocorre no momento em que se torna definitivo o documento que titula essa aquisição ou transmissão: 
no caso, a data em que for celebrada a escritura de justificação notarial – cfr. a citada alínea r) do 
art. 5º do CIS).

Todavia, também é certo que, como se disse, só o acto de aquisição do prédio objecto da aquisição 
por usucapião (e não o acto de aquisição das benfeitorias neste realizadas) é que está abrangido no 
âmbito da incidência objectiva do imposto de selo, pois que, vigorando nesta sede (de incidência do 
imposto), o princípio da tipicidade fiscal, a regra constante quer da norma corporizada na verba 1.2. 
da Tabela Geral, quer das normas da alínea a) do n.º 1 e do n.º 3, ambos do art. 1º do CIS e acima 
transcritas, é a de que tal imposto só incide sobre o acto de «aquisição por usucapião».

E na verdade, como ficou dito no acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo de 13 de Janeiro de 2010, proferido no processo com o n.º 1124/09, «o acto 
tributário tem que ter por base uma situação de facto ou de direito, concreta, prevista abstracta e 
tipicamente na lei fiscal como geradora do direito ao imposto. Tal base é, pois, o pressuposto de facto 
ou o facto gerador da imposição – cf. Cardoso da Costa, Curso de Direito Fiscal, 1972, p. 266.

No Direito Fiscal vigora o princípio da tipicidade (…).
O facto tributável, com ser um facto típico, só existe como tal, desde que na realidade se verifiquem 

todos os pressupostos legalmente previstos, que, por esta nova óptica, se convertem em elementos do 
próprio facto, bastando a não verificação de um deles para que não haja, pela ausência de tipicidade, 
lugar à tributação. No Direito Tributário, a tipologia é dominada não só por um princípio de taxati-
vidade como também por um princípio de exclusivismo. Opera -se o fenómeno que a lógica jurídica 
designa por implicação intensiva.

Verifica -se a implicação intensiva sempre que os elementos enunciados no pressuposto não são 
apenas suficientes, mas ainda necessários para a verificação da consequência: se esses elementos se 
verificarem, segue -se a consequência, mas esta só se segue se eles se verificarem – cf., sobre o princí-
pio da tipicidade em Direito Fiscal, Alberto Pinheiro Xavier, Conceito e Natureza do Acto Tributário, 
p. 263 e ss. Sobre o conceito de “implicação intensiva”, cf. Castanheira Neves, Questão -de -facto 
 - Questão -de -direito, p. 264, e ainda J. Baptista Machado, Introdução ao Estudo do Direito e ao Dis-
curso Legitimador, Almedina, 1991, 5.ª reimpressão, p. 187.

A tributação resulta, assim, da verificação concreta de todos os pressupostos tributários, como 
tais previstos e descritos, abstractamente, na lei de imposto».

Assim, embora para efeito de tributação em IS seja irrelevante o momento da aquisição do direito 
de propriedade, pois que a obrigação tributária se constitui com a transmissão gratuita operada por via 
da escritura de justificação notarial (cfr. alínea r) do art. 5º do CIS), já não o é para efeitos do respectivo 
valor tributável, pois que só sobre o acto de aquisição por usucapião incide o imposto.

E como só o prédio rústico foi objecto de tal forma de aquisição, só o valor deste deve ser consi-
derado na aplicação da respectiva taxa.

Não pode, portanto, afirmar -se que o estado do imóvel a atender para a aferição do valor terá de 
ser o verificado na data da escritura de justificação, independentemente das causas das modificações 
verificadas, sendo que tal estado é uno e não pode cindir -se em rústico e urbano e que a quantificação 
da obrigação tributária se faz apenas a partir do valor do prédio objecto da escritura. E também não 
releva (para poder concluir que o valor para cálculo do imposto é o do prédio urbano, por ser assim 
que o mesmo é descrito na escritura) a circunstância de terem sido os justificantes a declarar, à data da 
escritura, que eram donos de um prédio urbano, e não já de um prédio rústico, dado que tal declaração 
não pode, neste âmbito, ter efeitos constitutivos.

Aliás, a realidade imobiliária existente no terreno à data da celebração da escritura de justificação 
não pode ignorar que foram os recorridos que edificaram nele a construção em causa, em momento 
anterior à celebração dessa escritura. E tratando -se de uma benfeitoria útil – cfr. art. 216.º do CC (que 
poderia, porventura, vir a conferir a propriedade do terreno por via de acessão industrial imobiliária) 
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não podia a mesma incluir -se no âmbito da aquisição por usucapião, para efeitos da liquidação aqui 
impugnada.

Assim, como bem decidiu o Juiz do Tribunal “a quo”, a liquidação impugnada sofre de ilegalidade 
decorrente da violação das apontadas normas do CIS e tem que ser anulada na parte em que nela foi 
incluído o valor das benfeitorias realizadas pelos ora justificantes.

O recurso não merece, pois, provimento.
DECISÃO
Termos em que se acorda em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 27 de Novembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Isabel 
Marques da Silva. 

 Acórdão de 27 de Novembro de 2013.

Assunto:

Oposição. Indeferimento liminar. Ilegalidade abstracta/ilegalidade concreta. Recurso 
da decisão de aplicação da coima.

Sumário:

A alegada preterição do disposto no artigo 25.º do RGIT (na redacção que lhe foi 
conferida pela Lei do Orçamento do Estado para 2009) nas decisões de aplicação 
de coimas fiscais, não configura fundamento de oposição subsumível na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

Processo n.º 1073/13 -30.
Recorrente: A……………., Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório -
1 – A……………….., LDA, com os sinais dos autos, recorreu para o Tribunal Central Adminis-

trativo Norte da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de 10 de Julho de 2012, que, nos 
termos do artigo 209.º n.º 1 alíneas b) e c) do CPPT e 493.º, n.º 2, 494.º e 288.º, n.º 1, alínea e) do CPC 
(ex vi alínea e) do art. 2.º do CPPT), rejeitou liminarmente a petição inicial de oposição por si apresentada 
contra a execução fiscal n.º 3425201201025074, instaurada no Serviço de Finanças de Braga – 2 para 
cobrança coerciva de coimas no valor de € 32.297,06, apresentando para tal as seguintes conclusões:

15º O tribunal a quo, rejeitou liminarmente a oposição deduzida pela então oponente, ora 
Recorrente, alegando, em síntese, que o fundamento da mesma não se encontra consignado no 
art. 204.º do CPPT.

16º Sucede que, com a devida vénia, muito mal andou o Meritíssimo Juiz do tribunal a quo ao 
proferir aquela decisão.

17º Com efeito, a oposição à execução fiscal então deduzida, funda -se, justamente, no disposto 
no n.º 1, alínea a) do art. 204.º do CPPT.

18.º Objectivamente, no caso sub judice, o que está em causa é a inobservância pela Fazenda 
Pública do disposto no art. 25.º do RGIT, com a redacção dada pela Lei n.º 64 -A/2008 de 31 de 
Dezembro

19.º Ora, tal inobservância consubstancia a prática de uma ilegalidade em abstracto ou ab-
soluta, a qual constitui fundamento de oposição à execução fiscal nos termos do disposto em n.º 1, 
alínea a) do art. 204º do CPPT.

20.º Na verdade e no rigor, a Fazenda Pública aplicou coimas ao S.P. ora Recorrente por vio-
lação do disposto nos arts 27º, n.º 1 e 41º, n.º 1, alínea a), ambos do CIVA ao arrepio do disposto no 
art. 25º do RGIT, na Redacção dada pela Lei 64 -A/2008 de 31 de Dezembro.
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21.º Ao actuar desta forma, a Fazenda Pública, praticou aquilo a que a doutrina e jurisprudência 
designam por uma ilegalidade abstracta ou absoluta a qual se distingue da ilegalidade em concreto 
pelo facto de naquela estar em causa a própria ilegalidade do acto tributário.

22.º Assim sendo, dúvidas não há nem pode haver, que o então Oponente ora Recorrente, lançou 
mão do mecanismo jurídico adequado e legalmente previsto para se opor à ilegalidade praticada 
pela Fazenda Nacional.

Nestes termos e outros de direito que Vªs Excªs doutamente suprirão, deve o presente recurso 
ser julgado totalmente procedente e, em consonância, ser revogada a decisão recorrida, ordenando -se 
que a oposição seja admitida e julgado o mérito da mesma, fazendo -se, assim, JUSTIÇA.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – Por Acórdão de 14 de Março de 2013 (a fls. 83 a 86 dos autos) o Tribunal Central Admi-

nistrativo Norte declarou -se incompetente em razão da hierarquia para conhecimento do objecto do 
recurso e competente este Supremo Tribunal, no entendimento de que o recurso tem por fundamento 
exclusivamente matéria de direito, tendo os autos sido remetidos ao STA precedendo requerimento da 
recorrente nesse sentido (fls. 92 dos autos).

4 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 99 e 
99 dos autos concluindo no sentido de que deve negar -se provimento ao presente recurso jurisdicional, 
e manter -se a decisão recorrida na ordem jurídica.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
5 – Questão a decidir
É apenas a de saber se bem andou a decisão recorrida ao indeferir liminarmente a petição de 

oposição.
6 – Apreciando.
6.1 Do indeferimento liminar da petição de oposição
A decisão recorrida, a fls. 34 e 35 dos autos, rejeitou liminarmente a oposição deduzida pela ora 

recorrente, com fundamento no disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 209.º do CPPT e 493.º, 
n.º 2, 494.º e 288.º, n.º 1, alínea e) do CPC (ex vi do art. 2.º, alínea e) do CPPT), absolvendo a Fazenda 
Pública da instância, no entendimento de que o fundamento de oposição invocado pela recorrente – de 
que não lhe deviam ter sido impostas duas coimas, mas sim uma coima única (face ao disposto no 
artigo 25.º do RGIT, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro) – não 
é subsumível em nenhum dos fundamentos de oposição taxativamente previstos no art. 204.º, n.º 1 do 
CPPT, antes deveria a oponente ter apresentado oportunamente o respectivo recurso da decisão de 
aplicação das coimas, nos termos e prazos previstos no art. 80.º do RGIT (cfr. decisão recorrida a 
fls. 34/35 dos autos).

O decidido merece inteira concordância do Excelentíssimo Procurador -Geral adjunto junto deste 
Supremo Tribunal.

Não se conformando com o decidido, alega a recorrente que a oposição à execução fiscal então 
deduzida, funda -se, justamente, no disposto no n.º 1, alínea a) do art. 204.º do CPPT, porquanto no 
caso sub judice, o que está em causa é a inobservância pela Fazenda Pública do disposto no art. 25.
º do RGIT, com a redacção dada pela Lei n.º 64 -A/2008 de 31 de Dezembro e tal inobservância 
consubstancia a prática de uma ilegalidade em abstracto ou absoluta, a qual constitui fundamento 
de oposição à execução fiscal nos termos do disposto em n.º 1, alínea a) do art. 204º do CPPT, pelo 
que o então Oponente ora Recorrente, lançou mão do mecanismo jurídico adequado e legalmente 
previsto para se opor à ilegalidade praticada pela Fazenda Nacional.

Manifesto é, porém, que não lhe assiste razão.
A ilegalidade em abstracto a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT – inexis-

tência do imposto, taxa ou contribuição nas leis em vigor à data dos factos a que respeita a obrigação 
ou, se for o caso, não estar autorizada a sua cobrança à data em que tiver ocorrido a respectiva 
liquidação – é uma “ilegalidade normativa”, e não meramente do acto de aplicação da norma legal, 
uma ilegalidade que, nas palavras de Jorge Lopes de Sousa (Código de Procedimento e de Processo 
Tributário: Anotado e Comentado, Volume III, 6.ª edição, 2011, p. 443 e 446 – nota 4 ao art. 204.º do 
CPPT), não reside directamente no acto que faz aplicação da lei ao caso concreto, mas na própria 
lei cuja aplicação é feita, não sendo, por isso, a existência de vício dependente da situação real a 
que a lei foi aplicada nem do circunstancialismo em que o acto foi praticado, (...), cabendo neste 
conceito de ilegalidade abstracta todos os casos de actos que aplicam normas que violam regras de 
hierarquia superior, designadamente, além das normas constitucionais, as de direito comunitário 
ou internacional vigente em Portugal ou mesmo normas legislativas de direito ordinário quando é 
feita aplicação de normas regulamentares.

No caso dos autos está em causa a alegada preterição do disposto no artigo 25.º do RGIT (na 
redacção que lhe foi conferida pela Lei do Orçamento do Estado para 2009) nas decisões de aplicação 
de coimas fiscais, residindo a alegada ilegalidade no próprio acto de aplicação das coimas (por des-
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consideração de que às duas infracções em concurso seria aplicável uma coima única, determinada 
segundo as regras do cúmulo jurídico, nos termos do referido artigo 25.º do RGIT), não se configurando 
a alegada ilegalidade numa ilegalidade abstracta, absoluta ou normativa, mas numa ilegalidade concreta, 
da decisão de aplicação da coima, à qual a recorrente podia ter reagido, como bem se disse na decisão 
recorrida, através do meio próprio que a lei lhe faculta, a saber, o recurso da decisão de aplicação da 
coima  - artigo 80.º do RGIT – a interpor no prazo de 20 dias após a respectiva notificação da decisão, 
sendo que, como bem decidido, também não é possível convolar a petição de oposição em recurso de 
decisão de aplicação da coima por manifesta intempestividade.

Ora, não sendo o fundamento invocado enquadrável na alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, 
ao contrário do alegado, nem sendo subsumível em qualquer outra alínea deste preceito legal – de-
signadamente na sua alínea h), porquanto a lei assegura meio judicial de recurso contra a decisão de 
aplicação da coima  -, tem de concluir -se que a decisão recorrida, de indeferimento liminar da oposição, 
não merece qualquer censura, estando o recurso votado ao insucesso.

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

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

Lisboa, 27 de Novembro de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Dulce Neto — Ca-
simiro Gonçalves. 

 Acórdão de 27 de Novembro de 2013.

Assunto:

Despacho de Reversão. Fundamentação. Conhecimento Oficioso.

Sumário:

 I —  Segundo o disposto no art. 125º, n.º 1, do CPPT, em consonância, aliás, com o 
disposto no art. 668º, n.º 1, alínea d), do CPC, é nula a sentença quando ocorra «a 
falta de pronúncia sobre questões que o juiz deva apreciar ou a pronúncia sobre 
questões que não deva conhecer», tendo em conta que nos termos do art. 660º, 
n.º 2, do CPC impende sobre o juiz a obrigação de conhecer de todas as questões 
que sejam suscitadas pelas partes bem como daquelas que sejam do conhecimento 
oficioso.

 II —  A questão da falta de fundamentação do despacho de reversão, designadamente 
quanto à gerência de facto ou à culpa na insuficiência de bens da devedora origi-
nária, não é do conhecimento oficioso, e, por conseguinte, teria de ser suscitada 
pela oponente em sede de petição inicial. E, não o tendo sido, era vedado ao 
tribunal conhecer de tal questão.

 III —  Não tendo a Recorrente apontado qualquer erro de julgamento quanto à concreta 
questão que foi colocada e apreciada nos autos, o recurso terá de improceder.

Processo n.º 1110/13 -30.
Recorrente: A……………..
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Dr.ª Dulce Neto.

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

1. A……………….., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença do Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Leiria, exarada a fls. 152 e segs. dos autos, que julgou parcialmente improcedente a 
oposição que deduziu à execução fiscal n.º 1309200601038737 e apensos, instaurada contra a sociedade 
B………………., Ldª, por dívidas de IVA dos anos de 2004, 2005 e 2006, e coimas fiscais, no montante 
global de € 33.061.00, e que contra ela reverteu.

1.1. Terminou a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:
A. Vem o presente recurso interposto da Douta Sentença proferida no âmbito dos presentes autos, 

pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, no âmbito do processo n.º 501/08.2BELRA, a qual 
julgou parcialmente procedente a Oposição à execução fiscal apresentada pela ora Recorrente.
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B. Com efeito, entendeu o Tribunal a quo julgar a oposição apenas procedente na parte em que 
são revertidas as dívidas por coimas, no mais improcedendo a oposição.

C. Contudo, pugnou a ali Oponente ora Recorrente, pela falta de fundamentação do despacho de 
reversão e, bem assim, pela não verificação dos pressupostos de reversão, nomeadamente, pelo facto 
de haver suficiência de bens e pela ausência de culpa.

D. Ora, salvo o devido respeito, entende a ora Recorrente que a Douta Sentença de que ora se 
recorre, enferma de omissão de pronúncia e erro de julgamento, ao ter assim decidido.

E. Razão pela qual deve a mesma ser revogada por este Tribunal e ser substituída por outra que 
conheça dos factos apurados e faça uma correcta interpretação do direito aplicável.

F. Com efeito, entende a ora Recorrente que, salvo o devido respeito, na Douta Sentença se ve-
rifica uma omissão de pronúncia, uma violação de normas jurídicas e erro de subsunção dos factos ao 
direito, o que impunha outra decisão do Meritíssimo Juiz a quo.

G. Em primeiro lugar, deve desde logo ser referido que, na sua petição de oposição, a recorrente 
invocou a falta de fundamentação do despacho de reversão.

H. Ora, este fundamento foi apreciado pelo STA, que determinou que “(...) o acto de reversão está 
fundamentado quanto ao juízo de insuficiência dos bens da devedora executada para pagar a dívida 
exequenda.”

I. Contudo, nada refere aquele tribunal — e bem, pois que não havia sido levado à sua apreciação, 
na medida em que não estava incluído no âmbito do recurso — quanto à falta de fundamentação do 
despacho quanto à verificação dos demais pressupostos da reversão.

J. Na verdade, a Recorrente invocou, na sua petição de oposição, que a falta de fundamentação 
do despacho de reversão, nomeadamente, no que se refere a um dos pressupostos para a reversão: a 
insuficiência de bens.

K. Mais alegando que, do mesmo não consta a descrição dos factos e a apresentação de meios 
de prova que demonstrem que, durante os períodos em causa, a aqui Recorrente foi gerente de facto 
da devedora originária.

L. Nem consta qualquer facto que demonstre a eventual culpa da Recorrente na insuficiência de 
bens da sociedade devedora executada principal.

M. E sobre estas questões, nem uma única palavra expendeu a sentença recorrida.
N. Pelo que padece a mesma de nulidade, por omissão de pronúncia.
O. De facto, na petição de oposição, a Recorrente suscitou a questão da falta de fundamentação 

do despacho de reversão, por deste não resultar nem menção nem prova do exercício efectivo do cargo 
de gerente de facto, nem da imputação de qualquer culpa pela alegada insuficiência de património.

P. Nos termos dos artigos 668º, n.º 1, alínea d), do Código de Processo Civil e 125º, n.º 1, do Código 
de Procedimento e Processo Tributário, a decisão judicial é nula quando o juiz deixe de pronunciar -se 
sobre questão que devesse apreciar.

Q. A sentença recorrida identificou apenas como questões a decidir a prévia excussão do património 
da devedora originária e a reversão de coimas.

R. Remetendo, quanto à fundamentação do despacho de reversão, para o Acórdão do Supremo 
Tribunal Administrativo proferido nos presentes autos.

S. Contudo, como acima se deixou aventado, naquele Acórdão apenas é apreciada a fundamen-
tação do despacho de reversão quanto ao juízo de insuficiência dos bens da devedora executada para 
pagar a dívida exequenda.

T. Sendo a decisão manifestada naquele Acórdão clara quanto à matéria que apreciou.
U. Relegando as demais questões/fundamentos de oposição que se impunham apreciar para o 

tribunal a quo.
V. Pelo que o Mmº Juiz a quo olvidou por completo a questão da falta de fundamentação do 

despacho de reversão no que respeitava aos demais pressupostos da reversão.
W. Assim, a sentença recorrida não curou da questão da falta de fundamentação do despacho de 

reversão no que respeita à alegação e demonstração — que se impunha — do exercício efectivo da 
gerência de facto e da culpa da Recorrente.

X. E, assim sendo, foi omitido o dever de apreciar essas identificadas questões.
Y. Destarte, a sentença recorrida labora em omissão de pronúncia, padecendo de nulidade, que 

expressamente se invoca, com todas as consequências legais.
Z. No entanto, e ainda que assim não se entendesse, sempre sem conceder, ainda assim incorreria 

a sentença recorrida em erro de julgamento, pois que, para que a reversão tivesse operado, era ainda 
necessário que a AT tivesse demonstrado o efectivo exercício da gerência de facto e culpa da Recorrente 
pela insuficiência do património da sociedade para satisfação das obrigações tributárias.

AA. Ora, nos termos previstos no artigo 77º da LGT, o despacho que determina a reversão da 
execução não está fundamentado quer em termos de facto como em termos de Direito.

BB. Com efeito, a AT não invoca os factos constitutivos da conclusão assumida que a Recorrente 
foi gerente de facto da sociedade durante o período a que respeitam os factos tributários constituídos, 
e não invoca igualmente os factos constitutivos da conclusão que a Recorrente tenha culpa na alegada 
insuficiência de património da sociedade.
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CC. Do despacho em crise não consta a descrição dos factos e a apresentação de meios de prova 
que demonstrem que durante os períodos em causa a Recorrente foi gerente de facto da devedora ori-
ginária, nem consta qualquer facto que demonstre a eventual culpa da Recorrida na insuficiência de 
bens da sociedade, logo, o despacho que determina a reversão não está fundamentado.

DD. Nestes termos, sem a exposição e prova de todos os factos constitutivos do direito da AT de 
proferir o despacho que determina a reversão da execução, nos termos do disposto nos artigos 23º e 
seguintes do LGT, o despacho referido não está fundamentado nos termos do disposto no artigo 77º 
da LGT, devendo por conseguinte ser anulado nos termos do disposto no artigo 135º do CPA aplicável 
ex vi artigo 2º do CPPT.

EE. Disposições legais enunciadas que a sentença, de que ora se recorre, violou.
FF. E nem se diga que a Recorrente teria que deitar mão do mecanismo previsto no artigo 37º do 

CPPT.
GG. Na verdade, a referida norma legal é aplicável apenas às situações em que o contribuinte não 

seja notificado da fundamentação do acto, não sendo aplicável às situações em que a fundamentação 
seja notificada, mas de forma claramente deficiente.

HH. Padece, ainda, de erro de julgamento, a sentença de que ora se recorre porquanto a AT não 
logrou provar o efectivo exercício da gerência pela Recorrente.

II. É sabido que a gerência pode ser nominal ou de direito — quando resulta da designação no 
contrato de sociedade ou de eleição posterior por deliberação dos sócios — ou efectiva ou de facto, 
traduzida na prática de actos de administração ou disposição em nome e no interesse da sociedade.

JJ. Após ter sido esta questão largamente debatida, jurisprudência e doutrina sustentaram de forma 
unânime que não bastava o mero exercício da gerência em conformidade com os ditames legais.

KK. O artigo 24º n.º 1 da Lei Geral Tributária estabelece que são abrangidas, no âmbito subjectivo 
da responsabilidade tributária, todas as pessoas que exerçam funções de administração, mesmo que 
não sejam gestores de direito.

LL. Exige -se assim, cumulativamente, a verificação de uma gerência de direito com a de facto, ou 
bastando somente a gerência de facto, pois que o sobredito preceito legal refere como aspecto decisivo 
o exercício efectivo de funções de gerência ou administração.

MM. Acresce que, não existe qualquer presunção legal que permite concluir que quem é gerente 
de direito exerce a gerência de facto.

NN. Neste sentido, entre outros, o Acórdão do STA, de 11/03/2009, no proc. 0709/08.
OO. Mais, não foi considerado facto assente, nem a AT logrou demonstrar, como se lhe impunha, 

que a Recorrente teve culpa, quer pela falta de cumprimento das obrigações de pagamento, quer pela 
insuficiência do património da sociedade executada.

PP. Com efeito, não resulta do despacho de reversão quaisquer elementos factuais constitutivos de 
uma actuação culposa por parte da Recorrente, o que contraria a orientação jurisprudencial assumida no 
acórdão do STA, proferido em 28/02/2007, Proc. n.º 01132/06, o qual decidiu no sentido de competir à 
Fazenda Pública o ónus da prova dos pressupostos da responsabilidade subsidiária do gerente, devendo 
contra si ser valorada a falta de prova sobre o efectivo exercício da gerência.

QQ. Resulta do art. 24º n.º 1 da LGT que a Administração Tributária tem de provar os pressupostos 
da culpa do gerente «por o património da sociedade, garantia geral dos credores e nomeadamente do 
Estado, se ter tornado insuficiente para a satisfação das obrigações tributárias».

RR. E tal prova, a que a AT se encontra obrigada, nos precisos termos da norma atrás invocada 
como fundamento legal para o chamamento da recorrente à execução, não foi feita.

SS. Acresce ainda que a Recorrente não teve culpa que o património da sociedade se tenha tornado 
insuficiente, para a satisfação dos créditos fiscais, segundo o disposto no artigo 24º da LGT,

TT. Nem lhe poderá ser imputada, a título de culpa, qualquer conduta que tenha sido directamente 
causal da insuficiência do património da sociedade executada para a satisfação dos débitos fiscais

UU. O que determina, necessariamente, a inexistência de responsabilidade pelas dívidas que lhe 
são exigidas a título de responsabilidade subsidiária.

VV. Cabendo o ónus de prova à AT e não à Recorrida.
WW. Ora, não tendo a AT feito essa prova, não podem as dívidas ser da responsabilidade da 

Recorrente, quer por ausência de prova, quer por ausência de culpa.
XX. Impunha -se, pois, que a AT se pretendia obter a reversão contra a Recorrente enquanto res-

ponsável subsidiária tivesse levado ao processo, e fazendo a respectiva prova, do elemento, de que a 
sua conduta havia sido culposa na excussão do património social.

YY. E tal prova também não foi feita.
ZZ. Pelo que também foi por a sentença violou o artigo 24º da LGT.
AAA. Ao ter decidido como decidiu, a sentença recorrida, para além do regime material deste 

instituto da reversão fiscal, violou o regime do ónus da prova quanto aos pressupostos da reversão fiscal, 
pois cabia à AT, e não à Recorrente, averiguar e demonstrar a verificação in casu desses pressupostos, 
o que não logrou fazer.
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BBB. Matéria que a sentença recorrida nem atendeu, não tendo respeitado a regra de que o ónus 
da prova quanto aos factos de que depende este tipo de responsabilidade subsidiária é da AT e não do 
revertido, pelo que, também, aqui, um manifesto erro de julgamento, pois basta uma análise ao proces-
sado para se concluir que a AT nunca procurou averiguar nem demonstrou os pressupostos da reversão 
que determinou (designadamente quanto aos requisitos do art. 24º, n.º 1, da LGT), incumprindo assim 
o entendimento da própria AT como acima se referiu.

CCC. O que não resultou do despacho que determinou esta reversão: «insuficiência de bens da 
devedora originária nos termos dos artigos 22º n.º 4, 23º e 24º da LGT; 153º n.º 2 e 160º do CPPT, 
conforme despacho de reversão junto; e ainda artigo 8º do RGIT».

DDD. Não se fazendo aí qualquer referência nem se aduzindo qualquer facto de que depende a 
pretendida reversão, o que é inadmissível e viola o regime legal e o regime geral dos actos adminis-
trativos, designadamente os arts. 123º e 124º do CPA e do art. 268º, n.º 3, da Constituição; assim, uma 
fundamentação de facto inexistente face a um regime legal que exige a verificação de determinados 
factos para se poder determinar uma reversão fiscal (cfr. art. 24º, n.º 1, a) ou b) da LGT).

EEE. Assim, porque este despacho não se fundamenta nem demonstra os pressupostos legais 
(previsão normativa) de que depende a produção do efeito jurídico pretendido (a reversão), trata -se de 
um acto inválido que não pode determinar esse efeito (nesse sentido, expressamente, o art. 77º da LGT).

FFF. Esta conclusão leva por isso à Recorrente à invocada falta de fundamentação do despacho, 
argumento esse que não logrou colher qualquer procedência na sentença recorrida, pois que, na verdade, 
nem sequer mereceu apreciação.

GGG. Pelo que violou a sentença os artigos 153º do CPPT, 134º do CPA, 23º, 24º e 77º da LGT, 
32º n.º 2 e n.º 10 da CRP.

HHH. Devendo, por tal motivo, ser revogada e substituída por uma decisão que dê provimento 
à pretensão da Recorrente,

III. Isto uma vez que o tribunal de recurso se encontra munido de todos os elementos necessários 
para conhecer, desde já, em substituição.

Nestes termos e nos melhores de Direito deverá o presente recurso merecer provimento e, em 
consequência, ser revogada a sentença e substituída a mesma por uma decisão que dê provimento à 
pretensão da recorrente, tudo o mais com as consequências legais.

1.2. A Fazenda Pública, ora Recorrida, não apresentou contra -alegações.
1.3. Por despacho proferido a fls. 205, o Mm.º Juíz do tribunal “a quo” sustentou que, em face 

das decisões proferidas na sentença de fls. 65 e segs., e no acórdão do STA, de fls. 122 e segs., não 
ocorre, a seu ver, nulidade da sentença por omissão de pronúncia.

1.4. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto deste Tribunal emitiu douto parecer no sentido 
de que devia ser concedido provimento ao recurso quanto à omissão de pronúncia, argumentando o 
seguinte:

«Invoca a recorrente que importa decidir se ao não ter reconhecido a falta de fundamentação 
do despacho de reversão quanto ao exercício da gerência de facto e à culpa na insuficiência de bens 
ocorreu omissão de pronúncia ou erro de julgamento, respectivamente nos termos dos arts. 668.º n.º 1 
d) do C.P.C. e 125.º n.º 1 do C.P.P.T., e dos arts. 153.º do C.P.P.T., 134.º do C.P.A., 23.º, 24.º e 77.º da 
L.G.T., 32.º n.ºs 2 e 10 da C.R.P.

Na oposição tinha invocado que o despacho de reversão não tinha obedecido ao requisito da 
“fundada insuficiência dos bens penhoráveis do devedor principal” sem prejuízo do benefício da 
excussão prévia”, segundo o que resulta previsto no art. 23.º n.º 2 da L.G.T., bem como ainda que no 
mesmo havia “falta de fundamentação”, o que imputava quanto aos factos concretos de que a mesma 
tinha de depender.

Na sentença recorrida a questão foi globalmente apreciada em termos de nada mais haver a 
apreciar em face do que tinha sido decidido pelo STA.

Contudo, no acórdão proferido nos autos constata -se ter sido reproduzido ainda outro trecho 
relativo aos termos do despacho de reversão, o que não foi levado em conta na sentença recorrida.

Ter -se -á, assim, incorrido na invocada omissão de pronúncia.
Seja como for, e quanto aos aspectos ora questionados, sempre se adiantará que, em face de ter 

sido já referido que a oponente teve a seu cargo a gerência, esta fórmula não será explícita quanto ao 
efectivo exercício da gerência de facto que há muito se entende ser necessária existir mesmo quanto 
aos gerentes de direito, havendo outras como “exerceu efectivamente o cargo” ou “foi gerente de facto 
e de direito” que melhor correspondem a tal requisito e sendo entendimento dominante que não será 
necessário constar os factos de que se extraiu essa referência.

Por outro lado, e quanto ao demais, sobre que rege o seguinte art. 24º da LGT, prevêem -se duas 
situações:

 - a) “dívidas tributárias cujo facto constitutivo se tenha verificado no período de exercício do 
cargo ou cujo prazo legal de pagamento ou entrega tenha terminado depois deste”  - e prevê -se então 
ser ónus da A.T. provar a “culpa” daquela “insuficiência”;
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 - b) “dívidas tributárias cujo prazo legal de pagamento ou entrega tenha terminado no período 
de exercício do seu cargo”  - e prevê -se então apenas ser um ónus da A.T. provar que a “falta de pa-
gamento” é àqueles imputável.

No entanto, não haverá impedimento a que a reversão, sendo fundada no previsto no art. 24.º 
sem indicação de alínea, tal obsta à aplicação do regime de responsabilidade que veio a ser previsto 
em ambas as alíneas quando no período do exercício do cargo que ocorreu o facto constitutivo, bem 
como o prazo legal de pagamento e de entrega do devido.

Neste caso, não haverá qualquer outro ónus de alegação e prova a cargo da A.T., sendo de presu-
mir a culpa na insuficiência, a qual poderá apenas ser objecto de contraprova por parte do revertido 
sendo que a tal basta o despacho de reversão».

1.5. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida deu -se por assente a seguinte factualidade:
1. Por despacho de 4 de Fevereiro de 2008, foi ordenada a reversão da execução contra a opo-

nente, por dívidas fiscais da titularidade da devedora originária B………………….., Lda, referentes 
ao processo de execução fiscal n.º 1309200601038737 e aps., no montante de € 33.061.00 (fls. 10 cujo 
conteúdo se dá por reproduzido).

a.  - Por dívidas de IVA de 2004, 2005 e 2007, bem como coimas fiscais. (fls. 22 do apenso cujo 
conteúdo se dá por reproduzido)

2. O despacho de fls. 13 tem o seguinte conteúdo: «A executada, como património, apenas possui 
o veículo de marca CITROEN, ligeiro de mercadorias do ano de 1999, com a matrícula …. -…. -….., 
sobre o qual incide já registo de penhora e hipoteca a favor da Fazenda Nacional, e os bens móveis 
constantes do auto de penhora junto ao processo 13090200401016369 e Aps. (...). Pelo que, afigura -se 
estarmos perante uma situação de fundada insuficiência de bens penhoráveis da devedora originária 
susceptíveis de satisfazer a dívida exequenda e acrescido (...)

Assim, atendendo a que os bens penhoráveis se mostram insuficientes para garantir os créditos 
da Fazenda Nacional, é meu entender proferir despacho no sentido de que a reversão reverta contra 
os supracitados gerentes subsidiariamente responsáveis pelas dívidas da executada (...) Todavia, após 
efectuada a reversão o processo ficará suspenso isso em relação aos revertidos, desde o termo do 
prazo da oposição até completa excussão do património da devedora originária. (fls. 13 do apenso 
cujo conteúdo se dá por reproduzido)

3. Previamente, foi a oponente notificada para exercer o direito de audição, com o seguinte teor 
«Face às diligências de fls. 9, determino a preparação do processo para efeitos de reversão (...) face ao 
disposto nos normativos do n.º 4 do art. 23º e do art. 60º da Lei Geral Tributária, proceda -se à notifica-
ção dos interessados para efeitos do exercício do direito de audição...» (fls. 5 do apenso cujo conteúdo 
se dá por reproduzido).

a.  - A oponente nada disse.
4. A oponente foi citada para a execução revertida em 18/2/2008 (fls. 12 cujo conteúdo se dá por 

reproduzido).
3. Perante o teor das conclusões da alegação de recurso, as questões que se colocam à apreciação 

deste Tribunal são as de saber se a sentença recorrida padece da nulidade por omissão de pronúncia 
que encontra previsão na alínea d) do n.º 1 do art. 668.º do Código de Processo Civil (CPC) e no n.º 1 
do art. 125º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), e se enferma de erro de jul-
gamento em matéria de direito, tanto por não ter tomado em consideração os pressupostos do instituto 
da reversão quanto ao exercício da gerência e à culpa na insuficiência de bens da devedora originária, 
como no que toca à aplicação das regras do ónus da prova, atento o que dispõem os arts. 153º do CPPT, 
134º do CPA, 23º, 24º e 77º da LGT, e 32º, nºs. 2 e 10 da CRP.

3.1. Da nulidade da sentença
A Recorrente sustenta que a sentença recorrida é nula, por omissão de pronúncia, com o argumento 

de que nela não foi apreciada a questão da falta de fundamentação do despacho de reversão nos aspectos 
que se referem ao exercício da gerência e à culpa da oponente na insuficiência de bens da devedora 
originária para pagamento da dívida.

Segundo o disposto no art. 125º, n.º 1, do CPPT, em consonância, aliás, com o disposto no art. 668º, 
n.º 1, alínea d), do CPC, é nula a sentença quando ocorra «a falta de pronúncia sobre questões que o 
juiz deva apreciar ou a pronúncia sobre questões que não deva conhecer».

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

Significa isto que, nos termos do art. 660º, n.º 2, do CPC, impende sobre o juiz a obrigação de 
conhecer de todas as questões que sejam suscitadas pelas partes, nos termos definidos no art. 264º do 
CPC, bem como daquelas que sejam do conhecimento oficioso.
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Daí que incumba às partes expor os factos e as razões de direito que fundamentam as pretensões 
que deduzem em juízo.

A oposição à execução fiscal, inicia -se com a entrega de uma petição, e é nesta peça processual 
que o oponente desenha e define os contornos do pleito, expondo as questões de facto e de direito que 
fundamentam o pedido, colocando, em suma, as questões que pretende ver dirimidas e que, com ex-
cepção daqueloutras que sejam de conhecimento oficioso, balizam a pronúncia do tribunal.

Ora, como se evidencia na petição inicial, a fls. 27 e segs., no caso vertente, depois de afirmar 
que, «4. Não se encontram verificados os pressupostos de que depende a reversão da execução con-
tra os seus gerentes» e que «5. O despacho que ordenou a reversão não se encontra minimamente 
fundamentado», a oponente passa a explicitar as razões deste seu entendimento, dizendo que, «6. Nos 
termos do art. 23º n.º 2 da LGT a reversão depende da fundada insuficiência dos bens penhoráveis 
do devedor principal e dos responsáveis solidários», «7. Sendo assim certo que o despacho não se 
encontra minimamente fundamentado», concluindo que «14. Para que a reversão da execução movida 
contra a sociedade originária devedora pudesse ter revertido contra a ora Oponente era necessário 
que tivesse sido verificada uma fundada insuficiência de bens penhoráveis desta.».

Depois, sob o bem destacado título «FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO DE 
REVERSÃO», a oponente identifica o vício que assaca a esse despacho, dizendo que «24. Conforme 
acima foi referido, do despacho que ordenou a reversão não constam quaisquer fundamentos para 
a declaração de reversão, limitando -se a referir que foi constatada a insuficiência de bens», e após 
discorrer sobre o dever de fundamentação dos actos administrativos, conclui o seguinte:

«53. Uma fundamentação no caso em apreço terá obrigatoriamente, para poder ser válida, de 
responder às seguintes questões que não responde.

54. Quais elementos insertos nos autos?
55. Que bens se encontram na titularidade da sociedade originária devedora?
56. Qual a natureza dos mesmos?
57. Se os mesmos estão onerados?
58. Qual o seu valor?
59. Qual o critério valorativo que a DGCI seguiu para apurar o valor dos bens da sociedade 

originária devedora?
60. Porque é que os referidos bens são insuficientes?
61. Existem ou não outros bens?
62. Que diligências em concreto fez a DGCI para apurar a inexistência de bens que fundamentam 

essa reversão?
63. Apenas e só refere a “insuficiência de bens da devedora originária nos termos dos artigos 22.

º n.º 4, 23.º e 24.º da LGT; 153.º n.º 2 e 160.º do CPPT, conforme despacho de reversão junto; e ainda 
artigo 8.º do RGIT” !!!

64. Não se compreende em absoluto tal menção.
65. Pelo que o acto de reversão carece de qualquer fundamentação, devendo, por tal motivo, ser 

anulado.».
É, assim, fora de dúvida que, no que aqui interessa – atento que a particular questão das coimas 

não é objecto deste recurso, tendo em conta que quanto a isso obteve ganho de causa  -, a oponente se 
insurge contra a reversão invocando apenas a sua ilegalidade por não estar demonstrada a insuficiência 
de bens da devedora originária, e intenta a anulação do despacho de reversão invocando a sua falta 
de fundamentação unicamente quanto ao pressuposto da insuficiência dos bens da executada para 
pagamento da dívida.

Como, de resto, também se conclui no acórdão proferido nestes autos pelo STA, a fls. 122 e 
segs., em sede de recurso que incidiu sobre a questão da fundamentação do despacho de reversão, e 
onde se escreveu que, «O elemento menos compreendido, o único que vem referenciado na oposição, 
respeita à individualização do conceito indeterminado «insuficiência» do património da devedora 
originária.».

Com efeito, em parte alguma da petição de oposição vem alegada a falta de fundamentação desse 
despacho quanto à gerência de facto ou à culpa na insuficiência de bens da devedora originária, ou são, 
sequer, questionados estes factos.

Ora, a questão da falta de fundamentação do despacho de reversão, designadamente quanto àqueles 
pressupostos deste instituto, não é do conhecimento oficioso, e, por conseguinte, teria de ser suscitada pela 
oponente em sede de petição inicial. E, não o tendo sido, era vedado ao tribunal conhecer de tal questão.

Deste modo, e uma vez que a omissão de pronúncia só ocorre quando o tribunal não se pronuncie 
sobre questão de que devesse conhecer, não pode proceder a arguida nulidade.

3.2. Do erro de julgamento
A presente oposição visou teve por fundamentos a falta de fundamentação do acto de reversão 

quanto à insuficiência dos bens da devedora originária, a ilegalidade desse acto por inverificação do 
pressuposto da insuficiência de bens da devedora originária face ao beneficio da excussão de que goza a 
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revertida e, ainda, a ilegalidade da reversão no que toca às dívidas provenientes de coimas (por ausência 
de prova de culpa da oponente/revertida).

Visto que, em sede de recurso jurisdicional, o STA julgou (por acórdão transitado em julgado) 
improcedente o primeiro fundamento (falta de fundamentação) e ordenou a baixa dos autos para apre-
ciação das demais questões colocadas, e que eram, então, a da legalidade da reversão face ao pressuposto 
da insuficiência dos bens da devedora originária e a da legalidade da reversão relativamente às dívidas 
de coimas, foram estas as questões apreciadas na sentença ora recorrida, onde se julgou improcedente 
a primeira e procedente a segunda.

Segundo o entendimento vertido na sentença recorrida quanto àquela primeira questão, «A reversão 
contra o responsável subsidiário depende da fundada insuficiência dos bens penhoráveis do devedor 
principal e dos responsáveis solidários, sem prejuízo do beneficio da excussão (Art. 22/2 LGT).

Porém, caso no momento da reversão, não seja possível determinar a suficiência dos bens penho-
rados por não estar definido com precisão o montante a pagar pelo responsável subsidiário, o processo 
de execução fiscal fica suspenso desde o termo do prazo de oposição até à completa excussão do pa-
trimónio do executado, sem prejuízo da possibilidade de adopção das medidas cautelares adequadas 
nos termos da lei (Art. 22/3 LGT). (…)

Essa forte probabilidade existe, uma vez que penhorados os bens conhecidos, o seu valor foi 
reconhecido como manifestamente insuficiente para solver a dívida exequenda.

E proferido o despacho de reversão, ordenou -se a suspensão da execução em relação aos revertidos.
O despacho encontra -se em consonância com o disposto nos art. 23º/3 LGT e 153º/2, b) CPPT, 

pelo que nenhuma ilegalidade».
Neste recurso, a Recorrente alega que a sentença padece de erro de julgamento na medida em que 

julgou correcta e legal a decisão de reverter contra si a dívida exequenda, sem ter em atenção que o 
despacho de reversão não se encontra fundamentado quanto aos pressupostos da reversão relativos ao 
exercício da gerência de facto e à culpa da revertida na insuficiência de bens da devedora originária, 
nem a Administração Tributária provou a verificação desses pressupostos como lhe incumbia, motivo 
por que, no seu entender, o tribunal a quo violou o regime substantivo da reversão e as regras do ónus 
da prova.

Todavia, os aspectos em que a Recorrente assenta o invocado erro de julgamento, radicando nos 
pressupostos da reversão quanto ao exercício da gerência e quanto à culpa na insuficiência do património 
da devedora, bem como falta de fundamentação do acto de reversão quanto a esses pressupostos, não 
foram, como vimos, invocados no que toca às dívidas tributárias que não provém de coimas aplicadas 
à sociedade executada, pelo que a sentença não emitiu qualquer pronúncia sobre a matéria. E sem essa 
pronúncia não pode, naturalmente, ter ocorrido qualquer erro de julgamento, pois nada foi apreciado e 
decidido sobre essas questões, que constituem questões novas, suscitadas no âmbito deste recurso.

Donde que, quanto a elas, também não se põe a questão da prova e, muito menos, do ónus da prova, 
já que tal só colocaria em face da necessidade de proferir decisão sobre questões controvertida.

De resto, nem se vê por que razão a consideração daqueles pressupostos poderia interferir na aná-
lise da questão que foi apreciada na sentença recorrida, ou, em que medida a falta da sua consideração 
eivou de erro de julgamento essa mesma decisão. Nem a Recorrente o explica.

Ora, não tendo a Recorrente apontado qualquer erro de julgamento quanto à concreta questão que 
foi colocada e apreciada nos autos, o recurso terá, também, nesta parte de improceder.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 27 de Novembro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Ca-
simiro Gonçalves. 

 Acórdão de 27 de Novembro de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Requisitos.

Sumário:

 I —  O recurso de revista excepcional previsto no art.º 150.º do CPTA só é admissível 
se for claramente necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estiver-
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mos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista 
de importância fundamental, sendo que esta importância fundamental tem de ser 
detectada não perante o interesse teórico da questão, mas perante o seu interesse 
prático e objectivo.

 II —  Não se justifica, à luz da apontada disposição legal, a admissão de revista ex-
cepcional para reapreciação da questão de saber em que momento se inicia a 
contagem de juros indemnizatórios devidos por retenção de imposto na fonte no 
caso de a ilegalidade dessa retenção vir ser declarada em impugnação judicial 
deduzida na sequência de indeferimento tácito de reclamação graciosa.

Processo n.º 1156/13 -30.
Recorrente: A……….
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A………., com os demais sinais dos autos, interpõe recurso de revista excepcional, ao abrigo do 
disposto no artigo 150º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul que 
concedeu parcial provimento ao recurso que a FAZENDA PÚBLICA interpôs da sentença do Tribunal 
Tributário de Lisboa que, por sua vez, julgara procedente a impugnação judicial que deduzira para pedir 
a restituição de IRC retido na fonte e respectivos juros indemnizatórios.

1.1. Terminou as alegações do recurso com o seguinte quadro conclusivo:
DO OBJECTO DO RECURSO
A) A questão decidenda objecto do presente recurso consiste em determinar o momento a partir 

do qual (dies a quo) devem ser contabilizados juros indemnizatórios, nos termos dos artigos 43º n.º 1 
e 100º da LGT, resultantes de liquidação de imposto, operada por substituto tributário através do me-
canismo de retenção na fonte, julgada ilegal em sede de impugnação judicial proposta na sequência de 
indeferimento tácito de reclamação graciosa;

B) Entende o Douto Tribunal a quo iniciar -se a referida contagem a partir da formação do acto 
presumido de indeferimento de reclamação graciosa apresentada da liquidação de imposto, nos termos do 
artigo 57º nºs 1 e 5 da LGT, por ser o momento em que, pela primeira vez, é conferida à Administração 
Tributária a possibilidade de se pronunciar sobre o acto tributário praticado pelo substituto tributário;

C) Diferentemente, constitui entendimento da Recorrente dever o referido dies a quo coincidir com 
a data do pagamento indevido do imposto, nos termos do artigo 61º, n.º 3, do CPPT (actual artigo 61º, 
n.º 5, do CPPT), isto é, com o momento da retenção indevida do imposto pelo substituto tributário.

DO ENTENDIMENTO DA RECORRENTE QUANTO AO DIREITO À PERCEPÇÃO DE 
JUROS INDEMNIZATÓRIOS

D) O sentido decisório perfilhado pelo Douto Tribunal a quo carece de suporte legal, na medida 
em que o artigo 61º, n.º 3, do CPPT (actual artigo 61º, n.º 5, do CPPT) não prevê a restrição do direito 
à percepção de juros indemnizatórios em função do encurtamento do período durante o qual deverão 
ser contabilizados;

E) Tal restrição revela -se inadmissível face ao regime ínsito nos artigos 18º, n.º 2, e 22º da CRP, 
representando um cerceamento, sem base legal e justificação plausível, do princípio da responsabilidade 
civil dos poderes públicos;

F) No cenário de se admitir a propositura de acção de responsabilidade civil autónoma, nos termos 
do artigo 4º, n.º 1, alínea i), do ETAF, com vista ao ressarcimento dos danos causados entre a data do 
pagamento indevido do imposto e a data do indeferimento da reclamação graciosa, dificultar -se -ia o 
direito do contribuinte à tutela ressarcitória dos seus danos, onerando -o com o impulso processual dessa 
acção, com a demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil do Estado e demais entidades 
públicas e, bem assim, com os custos inerentes à sua apresentação;

G) O Estado sempre seria solidariamente responsável com o substituto tributário pelo ressarci-
mento dos danos causados ao substituto tributário, atento, com as devidas adaptações, o disposto nos 
artigos 22º da CRP, 1º, n.º 2, do Decreto -Lei n.º 48051, de 21 de Novembro de 1967, e 8º, n.º 2, da Lei 
n.º 67/2007, de 31 de Dezembro;

H) Os danos em questão acabariam por ser ressarcidos pelo Estado, de forma, no entanto, mais 
onerosa e morosa para o contribuinte, o que se mostra inadmissível face ao regime ínsito no artigo 22º 
da CRP e, bem assim, no artigo 268º, n.º 4, da CRP;

I) A negação do direito do contribuinte à percepção de juros indemnizatórios no período entre 
o pagamento indevido do imposto e o indeferimento da reclamação graciosa consubstancia um trata-
mento discriminatório, em função da natureza da entidade legalmente responsável pela liquidação do 
imposto, entre contribuintes;
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J) Sempre que a liquidação do imposto seja feita por entidade privada, nas vestes de substituto 
tributário, o contribuinte que veja judicialmente reconhecida a ilegalidade desse acto tributário só terá 
direito à percepção de juros indemnizatórios a partir do indeferimento da reclamação graciosa;

K) Diferentemente, um contribuinte, colocado em idêntica situação, cuja liquidação do imposto 
seja realizada pela Administração Tributária, terá direito ao recebimento dos referidos juros desde a 
data do pagamento indevido do imposto;

L) Não se entende em que medida a opção legislativa tomada pelo Estado Português, no sentido 
de em determinados casos a liquidação do imposto ficar a cargo de entidades privadas, através do 
mecanismo de retenção na fonte, e noutros a cargo da própria Administração Tributária, poderia ditar 
uma diferente tutela ressarcitória no que concerne ao pagamento de juros indemnizatórios nos termos 
dos artigos 43º, n.º 1, e 100º da LGT;

M) O indeferimento (ainda que tácito) da reclamação graciosa indubitavelmente demonstra que a 
Administração Tributária, caso estivesse habilitada à liquidação do imposto nas situações de substituição 
tributária, teria adoptado a mesma posição do substituto tributário;

N) Constituindo a substituição tributária o regime -regra de tributação em sede de IRC das entida-
des não residentes e sem estabelecimento estável em território nacional, estes contribuintes, no plano 
ressarcitório, encontram -se numa posição de desvantagem injustificada em relação aos contribuintes 
residentes, sujeitos a um regime – regra de autoliquidação (em sede de IRC, nos termos do artigo 89º, 
alínea a), do CIRC) ou de liquidação por parte da Administração Tributária (em sede de IRS, nos termos 
do artigo 75º do CIRS);

O) A posição adoptada pelo Douto Tribunal a quo, ao restringir de modo injustificado e desigua-
litário a tutela ressarcitória, sob a forma de juros indemnizatórios, de entidades não residentes, põe 
igualmente em causa o princípio da livre circulação de capitais previsto no artigo 56º do TCE (actual 
artigo 63º do TFUE), e, consequentemente, o primado do Direito Comunitário sobre o Direito interno or-
dinário previsto no artigo 8º, n.º 4, da CRP, cuja salvaguarda se visou prima fade nos presentes autos;

P) Subsistindo, no entanto, na esfera do Douto Tribunal ad quem dúvidas sobre a compatibilidade 
do regime ínsito nos artigos 43º, n.º 1, e 100º da LGT, quando interpretado na esteira da posição susten-
tada pelo Douto Tribunal a quo, com o princípio da livre circulação de capitais previsto no artigo 56º 
do TCE (actual artigo 63º do TFUE), deverá diligenciar pelo reenvio prejudicial para o Tribunal de 
Justiça da União Europeia nos termos do artigo 267º do TFUE;

Q) Por tudo quanto ficou exposto, uma correcta aplicação do direito, maxime do regime ínsito nos 
artigos 43º, n.º 1, e 100º da LGT, 18º, n.º 2, e 22º da CRP, 56º do TCE e 8º, n.º 4, da CRP, determina 
que o cômputo inicial do direito à percepção de juros indemnizatórios tenha lugar no momento da 
retenção na fonte de imposto ilegal, nos termos do artigo 61º, n.º 3, do CPPT (actual n.º 5 da mesma 
disposição legal), impondo -se por isso a esse Douto Tribunal ad quem, caso igualmente pugne pelo 
preenchimento dos pressupostos do recurso de revista previstos no artigo 150º do CPTA, a revogação, 
com fundamento em erro de julgamento, do sentido decisório perfilhado pelo Douto Tribunal a quo no 
seu acórdão de 19 de Fevereiro de 2013, o que se peticiona.

DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO RECURSO DE REVISTA PREVISTOS 
NO artigo 150º DO CPTA

R) A questão jurídica acima enunciada reveste importância fundamental, na medida em que a sua 
clarificação contribuirá para o esclarecimento da exacta medida da tutela indemnizatória, sob a forma 
legal de juros, destinada ao ressarcimento de danos resultantes da prática de acto de retenção na fonte 
ilegal e, por via disso, permitirá acautelar, no domínio tributário, o respeito pelo princípio constitucional 
da responsabilidade civil do Estado e demais entidades públicas previsto no artigo 22º da CRP;

S) A pronúncia desse Douto Tribunal ad quem impõe -se face à necessidade de correcção do en-
tendimento perfilhado pelo Douto Tribunal a quo, bem como por motivos de ordem prática, uma vez 
que a questão de direito em referência colocar -se -á em casos futuros;

T) Face ao tratamento discriminatório que encerra no plano ressarcitório, propulsor da violação 
do princípio da livre circulação de capitais previsto no artigo 56º do TCE (actual artigo 63º do TJUE), 
e, bem assim, do primado do Direito Comunitário sobre o Direito interno previsto no artigo 8º, n.º 4, 
da CRP, impõe -se uma tomada de posição por parte desse Douto Tribunal ad quem sobre a questão 
em referência

U) Razões de segurança jurídica igualmente impõem uma interpretação uniforme das normas 
jurídicas, tarefa a cargo dos tribunais através da uniformização de jurisprudência — conseguida, de 
forma mais expedita, através do recurso de revista previsto no artigo 150º do CPTA;

V) No que concerne ao preenchimento do requisito relativo a uma melhor aplicação do direito, 
entende a Recorrente que as considerações anteriormente tecidas valem integralmente neste âmbito;

W) Por tudo quanto ficou exposto, requer -se a esse Douto Tribunal ad quem que considere 
preenchidos os requisitos «apreciação de questão que, pela sua relevância jurídica (...), se revista de 
importância fundamental» e «admissão do recurso ser claramente necessária para uma melhor aplicação 
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do direito» previstos no artigo 150º, n.º 1, do CPTA, deles retirando as devidas consequências jurídicas 
aquando da apreciação da questão acima elencada.

Nestes termos e nos demais de Direito que V. Exas. doutamente suprirão, requer -se a esse Douto 
Tribunal ad quem que julgue totalmente procedente o presente recurso, emitindo pronúncia jurisdi-
cional no sentido do direito à percepção de juros indemnizatórios nos termos dos artigos 43º, n.º 1, e 
100º da LGT, aquando da prática de liquidação de imposto ilegal, por retenção na fonte, computar -se 
a partir desta.

1.2. A Fazenda Pública não apresentou contra -alegações.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que o recurso 

não devia ser admitido por não se verificarem os respectivos pressupostos.
1.4. Colhidos que foram os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em 

conferência, tendo em conta que constitui jurisprudência actualmente pacífica nesta Secção de Con-
tencioso Tributário que o recurso de revista excepcional, previsto no artigo 150º CPTA, é admissível 
no âmbito do contencioso tributário.

2. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal.

Tal preceito prevê, assim, a possibilidade recurso de revista excepcional para o STA quando esteja 
em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de im-
portância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito. Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excepcionalidade 
deste recurso, referindo que ele só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito, sob pena 
de se desvirtuarem os fins tidos em vista pelo legislador.

Por conseguinte, este recurso só é admissível se for claramente necessário para uma melhor 
aplicação do direito ou se estivermos perante uma questão que pela sua relevância jurídica ou social 
se revista de importância fundamental, sendo que esta importância tem de ser detectada, não perante 
o interesse teórico ou académico da questão, mas perante o seu interesse prático e objectivo.

Deste modo, e como tem sido explicado nos inúmeros acórdãos proferidos por esta formação, 
que aqui nos dispensamos de enumerar, a relevância jurídica fundamental deve ser detectada perante 
questões de direito (substantivo ou processual) que apresentem especial ou elevada complexidade (seja 
em razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, seja de um enquadramento normativo 
especialmente intrincado, complexo ou confuso, seja da necessidade de compatibilizar diversos regi-
mes legais, princípios e institutos jurídicos) ou quando a sua análise suscite dúvidas sérias ao nível da 
jurisprudência e/ou da doutrina.

Assim, o que em primeira linha está em causa no recurso excepcional de revista não é a solução 
concreta do caso subjacente, por não se tratar de um recurso ordinário mas, antes, de uma válvula de 
segurança do sistema, pelo que a relevância da questão a apreciar há -de emergir de uma especial com-
plexidade das operações exegéticas a efectuar.

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

Finalmente, a clara necessidade da revista para uma melhor aplicação do direito há -de resultar 
da necessidade de garantir a uniformização do direito, estando em causa matérias importantes tratadas 
pelas instâncias de forma pouco consistente ou contraditória, impondo -se a intervenção do órgão de 
cúpula da justiça como condição para dissipar dúvidas e alcançar melhor aplicação do direito.

Pelo que a admissão do recurso terá lugar, designadamente, quando o caso concreto contém uma 
questão bem caracterizada e passível de se repetir em casos futuros e se suscitem fundadas dúvidas por 
se verificar uma divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade 
na resolução dos litígios, tornando -se objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão 
de regulação do sistema. Ou quando esteja em causa uma decisão ostensivamente errada ou juridica-
mente absurda ou insustentável.

No caso vertente, a questão que a Recorrente pretende dirimir é a de saber em que momento se 
inicia a contagem de juros indemnizatórios devidos por retenção de imposto na fonte no caso de a 
ilegalidade dessa retenção vir a ser declarada em impugnação judicial deduzida na sequência de inde-
ferimento tácito de reclamação graciosa.
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O acórdão recorrido sustentou a seguinte posição:
«No caso presente, tendo presente o disposto nos artigos 43º e 100º da LGT, o erro de direito 

imputável aos serviços há -de ser o decorrente de errónea qualificação ou quantificação do imposto, 
ainda que praticado por terceiro a quem a AT haja porventura delegado aquelas funções, desde que, 
nestes casos, no mesmo sentido se tenha pronunciado também em sede de reclamação ou recurso 
hierárquico onde se tenha questionado a legalidade da liquidação ou, como aqui, a legalidade da 
retenção na fonte.

Com efeito, é ponto assente que são devidos juros indemnizatórios desde a data do indeferimento 
da reclamação graciosa deduzida pelo contribuinte contra a indevida retenção na fonte, constituindo o 
erro de direito imputável aos serviços precisamente o indevido indeferimento da reclamação graciosa 
apresentada. (…)

A situação em apreço tem de ser enquadrada no âmbito da situação em apreço a partir do 
momento em que a AT teve oportunidade de se pronunciar sobre a matéria, optando, no entanto, por 
nada decidir.

Com efeito, não se afigura defensável defender uma responsabilização da AT no caso de esta 
tomar posição sobre a matéria através do seu indeferimento e afastar a mesma no caso de nada ser 
decidido.

Neste caso, perante a reclamação graciosa apresentada pela ora Recorrida em 24 -07 -2007, nada 
foi decidido pela AT, sendo que em 25 -02 -2008 foi apresentada a presente impugnação com referência 
ao dispositivo no art. 57º nºs 1 e 5 da LGT, ou seja, considerando -se a existência de indeferimento 
tácito.

Assim sendo, neste domínio, o referido indeferimento tácito terá de funcionar, não só enquanto 
forma de abrir a via contenciosa, mas também no âmbito da questão agora em análise, ou seja, tem de 
entender -se tal conduta como uma “tomada de posição” sobre a questão, comprometendo a AT com o 
tal indeferimento, o que legitima a afirmação de que o erro passará a ser imputável à Administração 
Tributária a partir daquele momento, o que significa que se acompanha a sentença recorrida quando 
conclui no sentido de que são devidos os reclamados juros indemnizatórios, com a nuance descrita 
relativamente ao momento em que se iniciou a contagem de tais juros, único elemento em que a dis-
cordância da Recorrente tem de ser acompanhada.»

Neste recurso, a Recorrente insiste que os juros indemnizatórios devem ser contados desde a data 
em que o imposto foi retido, face ao disposto no art. 61º n.º 3 (actual n.º 5) do CPPT, sustentando que 
o acórdão incorreu em erro de julgamento na aplicação do regime contido nos artigos 43º, n.º 1, e 100º 
da LGT, 18º, n.º 2, e 22º da CRP, 56º do TCE, e 8º, n.º 4, da CRP, já que o entendimento nele vertido 
redundaria em inadmissível restrição do princípio da responsabilidade civil dos poderes públicos, bem 
como da tutela do ressarcimento de entidades não residentes, pondo, por esta via, em causa o princípio 
da livre circulação de capitais, e, em última análise, o primado do direito comunitário sobre o direito 
interno. E, advogando que a matéria em causa assume relevância jurídica ou social pela sua utilidade 
jurídica, que extravasa os limites da situação singular face à possibilidade da sua repetição num número 
indeterminado de casos futuros, sustenta que o recurso de revista deve ser admitido, com vista a uma 
melhor aplicação e uniformização do direito.

Ora, salvo o devido respeito, a questão que se pretende ver (re)apreciada não tem virtualidade, 
na perspectiva jurídica ou de repercussão social, para transcender o caso em apreço, nem é reveladora 
de uma clara necessidade de intervenção do órgão de cúpula da jurisdição para melhor aplicação do 
direito, de acordo com o entendimento acima exposto.

Com efeito, a análise e resolução da questão não revela especial complexidade do ponto de 
vista intelectual e jurídico, nem reveste relevância superior à comum, já que as operações exegéticas 
a que houve de proceder não são de particular dificuldade nem requereram, sequer, a necessidade de 
compatibilização de diversos regimes potencialmente aplicáveis. Acresce que a recorrente não invoca 
que a doutrina ou jurisprudência se tenha alguma vez pronunciado no sentido que advoga; aliás, a tese 
perfilhada no acórdão é, indubitavelmente, uma das soluções plausíveis de direito, conforme decorre 
do teor do acórdão proferido por este Supremo Tribunal em 9/01/2013, no recurso n.º 1077/12, e da 
doutrina nele citada.

O que tudo nos leva a concluir no sentido de que tal questão não reveste uma relevância jurídica 
fundamental face à definição que acima deixámos explicitada, ficando, assim, afastada a necessidade 
de este Tribunal intervir para emitir pronúncia nesse quadro.

E também não se vislumbra uma relevância social fundamental na apreciação da dita questão, 
por não se detectar um interesse comunitário significativo na sua (re) apreciação.

Finalmente, não vem invocado, nem é do nosso conhecimento, que exista definitiva divisão 
jurisprudencial e doutrinal sobre a matéria, geradora de incerteza e instabilidade na resolução da 
questão, nem se visiona na apreciação feita pelo TCA qualquer erro grosseiro ou decisão ilógica, 
ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, que imponha a admissão da revista como 
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claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, fica afastada a necessidade de este 
Tribunal intervir nesse quadro.

Em suma, a discordância com o sentido do decidido – que, por si só, seria susceptível de legitimar/
motivar um recurso jurisdicional ordinário se o mesmo fosse admissível – revela -se processualmente 
ineficaz para o efeito jurídico a que se destina – admissibilidade da revista excepcional –, pois esta não 
pode ser utilizada para a imputação de erros de julgamento ao acórdão sem a verificação dos requisitos 
previstos no art.º 150º do CPTA.

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

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 27 de Novembro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Ca-
simiro Gonçalves. 

 Acórdão de 27 de Novembro de 2013.

Assunto:

Operação de fusão. Transmissibilidade de prejuízos fiscais. Conceitos indeterminados. 
Sindicabilidade contenciosa. art. 69º do CIRC. Justificação normativa do preceito. 
Falta de inquirição testemunhas.

Sumário:

 I  —  A falta de inquirição das testemunhas arroladas não consta do rol de nulidades 
insanáveis do art. 98º do CPPT nem constitui uma nulidade processual à luz do 
art. 201º e segs. do CPC, na medida em que a lei não prescreve que deva ter 
sempre lugar a produção de prova, antes conferindo ao juiz o poder de ajuizar 
da necessidade da sua produção; pelo que não havendo essa imposição legal, 
se o juiz dispensa a produção de prova não se pode dizer que foi preterida uma 
formalidade legal. O que não obsta a que a omissão de diligências de prova possa 
afectar o julgamento da matéria de facto e acarretar, nessa medida, a anulação 
da sentença por défice instrutório.

 II —  A autorização administrativa de transmissibilidade de prejuízos fiscais está 
dependente do preenchimento dos requisitos enunciados no art.º 69º do CIRC, 
o que obriga a que a operação de fusão seja realizada por razões económicas 
válidas (como a reestruturação ou racionalização das actividades das sociedades 
intervenientes) e se encontre inserida numa estratégia de redimensionamento e 
desenvolvimento empresarial de médio ou longo prazo, com efeitos positivos na 
estrutura produtiva. Para esse efeito, o requerente deve fornecer à entidade admi-
nistrativa competente todos os elementos necessários para o perfeito conhecimento 
da operação, já que lhe compete o ónus de prova dos pressupostos constitutivos 
do direito que invoca (art. 74º n.º 1 da LGT).

 III —  Porém, no caso de indeferimento do pedido, a administração está obrigada a 
expressar os motivos e critérios objectivos que utilizou para chegar a essa deci-
são, pela enunciação das razões por que entende que a operação não se encontra 
devida ou suficientemente documentada para o fim em vista; o que o tribunal tem 
de poder sindicar, até porque a actividade probatória administrativa constitui uma 
actividade vinculada e, como tal, sujeita a sindicância jurisdicional.

 IV —  E se a administração não põe em causa a documentação da operação, terá de expor 
as razões pelas quais refuta o juízo valorativo que o requerente dela extraiu, isto é, 
os motivos por que considera que a documentação não evidencia os intuitos e as 
vantagens económicas invocadas. O que tem de ser efeito através de um discurso 
fundamentador de particular intensidade, que demonstre a lógica, a pertinência 
e a razoabilidade do juízo valorativo administrativo formulado, revelador da sua 
forma de concretização conceptual e dos parâmetros avaliativos utilizados, de 
modo a evidenciar o bem fundado da formação dessa divergente convicção, e que 
o tribunal tem de poder sindicar.
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 V —  Apesar de estarem em causa conceitos indeterminados, cujo sentido, alcance e 
integração passam por um exercício interpretativo e valorativo pelo órgão admi-
nistrativo decisor, o certo é que eles estão voltados para atingir um entendimento 
comum que a própria norma há -de fornecer em larga medida, ainda que para tal 
seja necessário interpretá -la em conformidade com o ordenamento jurídico e com 
a mens legislatoris. Pelo que, no preenchimento e concretização desses concei-
tos, a administração está obrigada a desenvolver uma actividade vinculada de 
interpretação da norma e há -de chegar, em princípio, a uma única solução para 
o caso concreto, não lhe sendo possível guiar -se por uma liberdade subjectiva ou 
por critérios de oportunidade. Nessa medida, está em causa um poder vinculado, 
que o tribunal tem de poder sindicar.

 VI —  Acresce que o próprio processo de concretização do juízo administrativo e os 
parâmetros de avaliação utilizados não são inteiramente livres, pois têm de se 
revelar apropriados, coerentes e razoáveis, estando a administração legalmente 
vinculada a respeitar as regras técnicas para que a lei remete. E o tribunal não 
pode eximir -se ao controlo judicial desse processo.

 VII —   Em suma, os tribunais não podem recusar ao interessado a possibilidade de obter 
um controlo efectivo da aplicação, pela administração, de normas que contém 
conceitos indeterminados. O que não significa que o controlo judicial dos actos de 
concretização deste tipo de conceitos seja irrestrito, pois podem existir situações 
em que distintos actos de concretização do mesmo conceito se adaptam à norma, 
sendo qualquer um deles possível, viável e lícito; nesses casos, a incidência do 
controle judicial há -de restringir -se aos limites da razoabilidade da solução es-
colhida de entre as que se apresentavam como possíveis e legítimas.

 VIII —  Os conceitos indeterminados de cujo preenchimento a norma do CIRC faz depen-
der a autorização de transmissibilidade dos prejuízos destinam -se a evitar que a 
operação de fusão  - com a transmissibilidade de prejuízos que proporciona – tenha 
sido realizada por razões predominantemente fiscais, pois o legislador não quer 
que o desagravamento fiscal suceda quando se constate que a operação nunca 
teria tido lugar caso não fossem as vantagens fiscais que proporciona. Ou seja, 
a operação tem de ter tido uma motivação eminentemente económica, ainda que 
tal acarrete, de forma associada, a obtenção de uma vantagem fiscal.

 IX  —  Esta é a justificação normativa que deve servir para fixar os critérios de inter-
pretação e integração dos conceitos contidos no art. 69º do CIRC, o que afasta 
um tratamento puramente dogmático da operação de fusão e obriga a um exame 
da situação concreta à luz de todo o contexto jurídico -económico em que ela se 
desenvolveu, com a análise e ponderação de todas as circunstâncias inerentes 
apreciadas globalmente, para desse modo averiguar se, do ponto de vista econó-
mico, ela faz sentido no seu todo.

 X  —  A asserção, como única motivação para o indeferimento do pedido, de que o 
património da entidade incorporada registava um valor negativo no balanço an-
terior à fusão, constitui um critério redutor sem aptidão e idoneidade suficiente 
para abalar e desconsiderar integralmente as vantagens económicas da fusão 
evidenciadas por toda a documentação apresentada e que não foi objecto de 
contestação. Tal motivação não evidencia, sequer, que tenha sido examinado todo 
o contexto jurídico -económico em que a operação se desenvolveu e ponderadas 
as especificidades do caso concreto, ou que a administração tenha atentado na 
justificação normativa do preceito.

 XI  —  Encontrando -se a motivação económica enunciada pelo contribuinte devidamente 
documentada por forma a evidenciar, de modo convincente, a estratégia empre-
sarial utilizada em termos de racionalidade económica e de melhoria do seu 
desempenho em função da absorção das áreas de negócio da entidade bancária 
incorporada, o interesse económico da operação e a sua inserção numa estratégia 
de redimensionamento e desenvolvimento empresarial de médio ou longo prazo 
com efeitos positivos na estrutura produtiva, competia à administração fiscal um 
especial dever de fundamentação, pela evidenciação do carácter artificioso da 
fusão, por forma a convencer que ela visou unicamente, ou de forma predominante, 
propósitos de obtenção de vantagens fiscais. O que ela manifestamente não fez.

 XII  —  O n.º 4 do art. 69º do CIRC, ao estabelecer que «no despacho de autorização pode 
ser fixado um plano específico de dedução dos prejuízos fiscais a estabelecer o 
escalonamento da dedução», visa apenas escalonar o benefício se a administração 
fiscal o entender necessário após deferir o pedido, não constituindo um requisito 
ou condição de acesso ao regime contido no art. 69º do CIRC.
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Processo n.º 1159/09 -30.
Recorrente: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alcácer do Sal e Montemor -o -Novo, C.R.L.
Recorrido: Ministro de Estado e das Finanças e outro.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ALCÁCER DO SAL E MONTEMOR -O-
-NOVO, C.R.L., com os demais sinais dos autos, recorre para o Supremo Tribunal Administrativo do 
acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul que julgou improcedente a acção admi-
nistrativa especial tendente à anulação do acto de indeferimento do pedido que apresentou, ao abrigo 
do disposto no art. 69º do CIRC, de transmissibilidade dos prejuízos fiscais acumulados pela entidade 
incorporada (Caixa de Crédito Agrícola de Montemor -o -Novo, CRL) nos exercícios económicos de 
2000 a 2005, indeferimento que se encontra vertido no Despacho n.º 868/2007 - XVII, de 12 de Julho, 
de S. Excelência o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, bem como à condenação desta Entidade 
à prática de acto devido.

1.1. As alegações dos recursos mostram -se rematadas com as seguintes conclusões:
1. Quanto à apreciação da questão prévia, atinente à análise da nulidade processual invocada pela 

recorrente, por falta de inquirição de testemunhas, a recorrente, reiterando as alegações e conclusões 
constantes do recurso interposto do despacho saneador, em 23.07.2008, entende que, também aqui, o 
Tribunal a quo errou na apreciação que faz.

2. Desde logo, quanto à questão prévia, a apreciação vertida no acórdão sub judice – que expõe 
apenas a posição do Tribunal recorrido quanto ao recurso interposto pela recorrente do despacho sa-
neador, o qual irá seguramente merecer a melhor apreciação de V. Exas. – caso fosse valorada como 
decisão, impregnaria o acórdão de NULIDADE por este conhecer de questões que não podia conhecer, 
nos termos da parte final da alínea d) do n.º 1 do artigo 668º do CPC (ex vi, art. 140º do CPTA).

3. Sem prejuízo da referida nulidade, uma eventual decisão sobre o recurso do despacho saneador 
proferida nos termos vertidos no acórdão consubstanciaria um flagrante erro de julgamento no que 
respeita à concreta aplicação dos artigos 7º, in fine, e 90º do CPTA, bem como do n.º 3 do art. 265º do 
CPCP, ex vi art. 1º do CPTA.

4. Em concreto, o presente recurso jurisdicional vem interposto do douto acórdão de fls..., através 
do qual o Tribunal a quo julgou improcedente a acção administrativa especial de impugnação de acto 
administrativo, cumulada com pedido de condenação à prática de acto devido, proposta pela ora recorrente 
em 15.10.2007, tendo em vista a anulação do acto administrativo de indeferimento expresso do pedido 
de transmissibilidade de prejuízos fiscais, deduzido ao abrigo do disposto no art. 69º do CIRC.

5. No entender da recorrente, o acto em crise é ilegal por manifesto erro de aplicação ao caso 
concreto do disposto no art. 69º do Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 
(CIRC), bem como por aplicação ilegal do Despacho n.º 79/2005 -XVII, de 2005/04/15, de Sua Exª o 
SEAF, publicitado através da Circular da Direcção de Serviços de IRC (DSIRC), da Direcção -Geral 
dos Impostos, emitida em 16 de Maio de 2005, sob o n.º 7/2005.

6. Não obstante estarem reunidos todos os pressupostos materiais e adjectivos, o Tribunal a quo 
“eximiu -se” de emitir uma decisão de mérito sobre a questão em crise nos autos, invocando para o 
efeito que, «...estamos aqui perante conceitos indeterminados cujo preenchimento cabe à Administração 
(...) e porque o acto de indeferimento do SEAF se fundamentou na inexistência dos requisitos exigidos 
pela lei para a concessão da autorização para deduzir os prejuízos fiscais acumulados pelas sociedades 
fundidas, este seu juízo não pode ser fiscalizado pelos tribunais. A menos que ocorresse erro grosseiro 
ou manifesto desadequação ao fim, o que não se antolha...».

7. Contudo, em face dos factos provados nos autos e da fundamentação de Direito aduzida, por 
via das quais, aliás, o Tribunal a quo se posiciona ao lado da recorrente contra o argumentado pela 
Administração fiscal, só se poderia esperar uma conclusão diametralmente oposta aquela que veio a 
ser proferida.

8. O Tribunal a quo considera, consente e conclui ao longo do aresto, estar provado que a ope-
ração de fusão subjacente à questão decidenda se suportou numa motivação economicamente válida, 
numa lógica económica de médio e longo prazo, contudo, a final, decide, paradoxalmente, com base 
na alegada inexistência de tal motivação.

9. Se o Tribunal conclui pela manifesta verificação dos aludidos pressupostos, não se pode “sal-
vaguardar” numa suposta incompetência decisória para decidir de mérito sobre o pedido da recorrente, 
sob pena de incorrer numa verdadeiro non liquet formal, denegador de justiça e flagrantemente violador 
dos mais elementares princípios constitucionais que conformam o direito de reacção dos contribuintes, 
a sua tutela jurisdicional efectiva e o seu direito inapelável a um processo justo equitativo – não com-
preende a recorrente que desígnio de justiça pode suportar tal conclusão.
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10. A efectivar -se tal decisão, ela estaria sempre eivada de inconstitucionalidade, por flagrante 
violação dos citados princípios gerais constitucionais e, em concreto, por violação dos artigos 20º e 
268º da Constituição da República Portuguesa (CRP).

11. Ou seja, o Tribunal jamais poderia ter decidido pela improcedência da acção administrativa 
especial, com base na alegada inexistência dos requisitos exigidos pela lei para a concessão da autori-
zação para deduzir os prejuízos fiscais acumulados pelas sociedades fundidas, que fundamenta a tese 
da Administração fiscal, quando é o primeiro a reconhecer a evidência dos mesmos.

12. Porque o Tribunal desconsiderou a sua própria linha argumentativa e as suas próprias con-
clusões, tendo decidido em sentido radicalmente oposto do que foi gizando e antevendo ao longo do 
acórdão, este está ferido de nulidade.

13. O acórdão recorrido padece de nulidade, por os seus fundamentos estarem em clara oposição 
com a decisão nele ínsita, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 668º do CPC (ex vi, art. 140º do 
CPTA).

14. O Acórdão padece ainda de uma outra nulidade por oposição aos seus fundamentos, desig-
nadamente na parte em que não reconhece a existência de um erro grosseiro ou uma manifesta desa-
dequação aos fins legais.

15. Assim, não obstante o Tribunal a quo fundar amplamente o erro grosseiro que consubstancia 
o acto sub judice, conclui a final que o mesmo não é sindicável, justamente, porque não se antolha a 
existência do dito erro grosseiro ou da manifesta desadequação ao fim legal.

16. Também neste ponto em concreto, mais uma vez, o acórdão sub judicie padece de NULIDADE, 
por os seus fundamentos estarem em clara oposição com a decisão nele ínsita, nos termos da alínea c) 
do n.º 1 do artigo 668º do CPC (ex vi, art. 140º do CPTA).

17. Ora, em rigor, atento o exposto, a decisão do tribunal só podia configurar três situações possí-
veis: ou estamos aqui diante de um verdadeiro acto discricionário, consequentemente, não sindicável, 
e nesse caso o Tribunal jamais se podia ter manifestado nos termos expostos;

18. Ainda assim, caso tal fosse a opção do Tribunal, sempre seria de considerar que, de qualquer 
forma, estaria adstrito à obrigação de decidir: isto porque, mesmo um acto discricionário, nos casos 
em que consubstancia um erro grosseiro ou da manifesta desadequação ao fim legal por parte da Ad-
ministração fiscal.

19. Ora, porque o Tribunal demonstra amplamente a existência de tal erro por parte da Adminis-
tração fiscal, a enveredar por aquela linha, sempre havia de concluir que estávamos aqui diante de um 
acto sindicável – o que não sucede.

20. Resta por fim a hipótese de se entender que estaríamos nesta situação diante de um acto vin-
culado, não cabendo à Administração fiscal qualquer margem discricionária, caso em que o controlo 
do Tribunal seria pleno  - como de facto entendemos ao amparo da melhor Doutrina.

21. Contudo, o Tribunal não assume verdadeiramente nenhuma das linhas decisórias possíveis: 
de facto, entende e fundamenta a verificação dos requisitos do art. 69º, contudo, abstém -se de decidir 
porque alegadamente estaria aqui em causa um poder discricionário não sindicável, não assumindo a 
correspectiva decisão associada a esse raciocínio, designadamente, porque demonstrada nos autos a 
existência de erro grosseiro e da manifesta desadequação ao fim legal por parte da Administração fiscal, 
o evidente e necessário controlo judicial pleno do acto.

22. O Tribunal evidencia ao longo do acórdão que está claramente demonstrada a existência de 
um erro grosseiro ou da manifesta desadequação ao fim legal em que a Administração fiscal incorre na 
aplicação concreta do art. 69º do CIRC, logo, teria de sacar daí as necessárias consequências: sindicar 
e anular o acto.

23. Assim sendo, optando pela via da discricionariedade, o Tribunal estava incumbido da obriga-
ção de sindicar o acto pelo facto de, ele próprio, ter concluído a existência de um erro grosseiro e da 
manifesta desadequação ao fim legal da intervenção da Administração fiscal – o que não sucede.

24. Reitere -se que, caso o Tribunal a quo acolhesse a tese da recorrente – e da Doutrina – e que 
não estamos aqui diante de verdadeiros conceitos indeterminados – antes sim, de meros conceitos clas-
sificatórios – sempre seria de concluir, em face da argumentação expedida, que os aludidos requisitos 
do art. 69º estavam amplamente preenchidos, sendo de anular o acto em crise e de, por consequência, 
deferir o pedido da recorrente.

25. Por fim, porque assim não entende, o acórdão recorrido merece ainda a nossa censura porque 
faz uma errada aplicação do direito, designadamente, por manifesto erro de aplicação ao caso concreto 
do disposto no art. 69º do CIRC.

26. De facto, contrariamente ao que afirma o acórdão, os conceitos indeterminados contidos na-
quela norma, na verdade, não o são em sentido próprio e, por consequência, não encerram em si uma 
margem de apreciação discricionária da Administração fiscal.

27. Estamos aqui diante de conceitos classificatórios, na sua vertente descritiva -empírica, cuja 
margem de apreciação é vinculada e cuja sindicabilidade é plena.
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28. Independentemente da qualificação que se faça dos conceitos utilizados pelo legislador na 
previsão do art. 69º do CIRC, fica evidente que a estatuição daquela norma é, sem margem de dúvida, 
estritamente vinculada.

29. Em bom rigor científico: 1) não podemos considerar que estamos aqui perante a apreciação 
de verdadeiros conceitos indeterminados (em sentido próprio); 2) o acto sub judice é perfeitamente 
sindicável a título pleno porque a decisão nele ínsita é estritamente vinculada; 3) ainda que por absurdo 
se assentisse na tese propugnada pelo Tribunal a quo – no que, obviamente, não se consente – sempre 
seria de notar que está aqui em causa um erro grosseiro de apreciação por parte da Administração, bem 
como, uma manifesta desadequação ao fim legal do art. 69º do CIRC na sua aplicação em concreto.

30. Nitidamente, estamos aqui diante de um verdadeiro conceito classificatório, descritivo -empírico, 
o qual terá, necessariamente de ser preenchido com recurso aos conhecimentos científicos (objectivos) 
da ciência económica.

31. Neste caso especifico, a Administração fiscal deve analisar se, em concreto, existe motivação 
económica válida para a fusão — tal sucede designadamente quando ela se insira no âmbito da rees-
truturação das sociedades intervenientes, como aqui acontece — e se esta se insere numa estratégia 
de redimensionamento e desenvolvimento de médio e longo prazo com efeitos positivos na estrutura 
produtiva – verificados estes pressupostos, testa apenas à Administração fiscal, na pessoa do seu diri-
gente máximo – o Ministro das Finanças – autorizar a concessão do beneficio.

32. Não conferindo aqui a lei qualquer poder discricionário próprio à Administração fiscal para 
aplicação da norma ínsita no art. 69º do CIRC, “...é manifesto que a Administração actua em erro sobre 
o âmbito dos poderes que a lei lhe confere”.

33. Atenta a matéria provada, ainda que por absurdo não se relevasse aqui a existência de um mero 
conceito classificatório – plenamente sindicável – em detrimento da consideração de um verdadeiro 
conceito indeterminado, sempre seria de considerar a sindicabilidade do acto, porquanto, atento tudo 
o que vem exposto, só se pode concluir pela existência, no caso sub judice, de um erro crasso, palmar, 
ostensivo, que reflecte um evidente e grave desajustamento da decisão administrativa perante a situação 
concreta, em termos de merecer do ordenamento jurídico uma censura particular mesmo em áreas de 
actuação não vinculadas, abertamente violador dos princípios gerais que enformam o procedimento 
tributário – bem como, dos princípios gerais reguladores da actividade administrativa – designadamente 
os da legalidade, da justiça, da proporcionalidade e da imparcialidade, ainda que assim se restrinja o 
controlo do Tribunal à legalidade externa do acto.

34. Neste caso, na esteira do que se afirma no acórdão desse Ilustre Tribunal, de 03.04.1999, 
proferido no recurso n.º 036632, o erro grosseiro ou palmar que aqui, subsidiariamente, se sindica, 
consubstancia uma manifesta injustiça, de um acto eivado de flagrante desproporcionalidade, pelo que, 
neste caso, a Administração infringiu os princípios constitucionais a que está vinculada, da justiça e da 
proporcionalidade, nos termos do n.º 2 do artigo 266ºda CRP – princípios esses que, no que respeita 
ao controlo judicial, atento o que vem de ser dito, «...só são relevantes no domínio da actuação discri-
cionária da Administração.».

35. Não tendo o Tribunal a quo assim decidido, deverá o presente recurso proceder com base em 
todos os vícios indicados, designadamente, com base na errada aplicação que o mesmo faz do direito, 
designadamente dos artigos 6º do CIRC (com a numeração e redacção vigentes à data dos factos), do 
artigo 84º do DL n.º 422/89, de 2 de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada pelo DL n.º 10/95, 
de 19 de Janeiro, do artigo 4º do DL n.º 192/90, de 9 de Junho, com a redacção que lhe foi dada pelo 
art. 38º da Lei n.º 87 -B/98, de 31 de Dezembro.

Termos em que, e nos demais de direito, deve o presente recurso proceder nos termos expostos, 
com todas as consequências legais.

1.2. A entidade recorrida contra -alegou, concluindo do seguinte modo:
a. Tendo o Acórdão recorrido sido notificado em 5 de Fevereiro de 2009, segundo o confessa a 

próprio ora recorrente, o prazo para a interposição de recurso com a junção das respectivas alegações 
terminava em 11 de Março de 2009.

b. Uma vez que as alegações de recurso não foram juntas ao requerimento de interposição de 
recurso e só terão sido apresentadas, a fazer fé na data do carimbo aposto no duplicado das mesmas 
que foi notificado ao ora recorrido, isto é, 18 de Março de 2009, para além do prazo de 30 dias previsto 
no n.º 1 do art. 144º do CPTA, o presente recurso jurisdicional é intempestivo, devendo como tal ser 
declarado e não ser conhecido pelo Tribunal ad quem.

c. Quanto ao objecto do recurso, alega a ora recorrente, em primeiro lugar, que o Tribunal a quo, 
ao fixar como questão decidenda “se ocorre a nulidade por falta de inquirição de testemunhas”, e, con-
sequentemente, ao decidir sobre a mesma, avoca para si a pronúncia sobre controvérsias indevidamente 
submetidas ao conhecimento de um Tribunal superior, incorrendo, assim, em vício de nulidade.

d. No entanto, a ora recorrente, não tem razão, uma vez que, a fls..., após ser notificada do des-
pacho saneador, a mesma arguiu, perante o Tribunal a quo, a questão referente à nulidade do referido 
despacho saneador por, segundo ela, o mesmo ter sido notificado às partes para alegações prescindindo 
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da produção de prova testemunhal solicitada e requereu a expressa pronúncia do Tribunal a quo sobre 
a mesma questão.

e. Pelo que, tendo tal questão sido submetida pela então A. e ora recorrente a apreciação do Tribunal 
a quo, não ocorre a nulidade de sentença, prevista na alínea d) do art. 668º do CPC.

f. Por outro lado, sempre se dirá que compete ao juiz do processo, antes da fase das alegações 
escritas, determinar da necessidade, ou não, da abertura de um período de produção de prova para a 
discussão da matéria de facto que ainda seja controvertida.

g. E, no presente processo, o Acórdão recorrido fez uma correcta interpretação e aplicação da 
lei quando deliberou que no presente caso não haveria lugar a abertura de tal período de produção de 
prova, uma vez que a matéria questionada no presente processo, saber se a operação foi ou não realizada 
por razões económicas válidas, é unicamente matéria de direito, suportada por juízos técnicos sobre o 
interesse económico da operação de fusão não existindo, por isso, matéria de facto controvertida.

h. Em segundo lugar, invoca, a ora recorrente, que o Acórdão recorrido padece da nulidade cons-
tante da alínea c) do n.º 1 do art. 668º do CPC, por, não obstante o mesmo fundar amplamente o erro 
grosseiro que consubstancia o acto sub judice, concluir, a final, que o mesmo não é sindicável, por, 
justamente, não se antolhar o dito erro grosseiro ou a manifesta desadequação ao fim legal.

i. Também sem razão, uma vez que resulta claro, da leitura da fundamentação do Acórdão recorrido 
que, na formação da decisão se “abandonou” uma posição que o Tribunal anteriormente terá assumido 
sobre a questão, ou seja, que se inflectiu a mesma, adoptando -se, ao invés, o entendimento constante de 
uma jurisprudência uniforme do STA sobre a matéria, que só entende ser de fiscalizar e anular o acto 
da AT quando esta cometa um erro grosseiro ou manifesto, isto é, um erro crasso, palmar, ostensivo, 
que terá necessariamente de reflectir um evidente e grave desajustamento da decisão administrativa 
perante a situação concreta, em termos de merecer do ordenamento jurídico uma censura particular, 
mesmo em áreas de actuação não vinculadas.

j. Deste modo e, em consonância com a posição adoptada, conforme com a do STA, é dito, na 
fundamentação do Acórdão recorrido que a AT não cometeu qualquer erro grosseiro.

k. Logo, não há qualquer contradição, geradora de nulidade, entre o que é dito na fundamentação 
do acórdão recorrido e o que consta da sua parte decisória.

l. Em terceiro lugar, invoca a ora recorrente que o Tribunal estava obrigado a sindicar o acto pelo 
facto de, ele próprio, ter concluído pela existência de um erro grosseiro. E que, ainda que se não entenda 
que a estatuição constante do art. 69º do CIRC é vinculada, tal erro grosseiro existe consubstanciado 
em manifesta injustiça e flagrante desproporcionalidade.

m. Mais uma vez, não tem a recorrente qualquer razão, uma vez que o acórdão recorrido nunca 
admitiu a existência de erro grosseiro, tendo, ao invés, dito que “No caso dos autos, tal espécie de erro 
não ocorreu.”

n. O acto de indeferimento do pedido de transmissibilidade de prejuízos fiscais, no caso concreto, 
não enferma de qualquer erro grosseiro, mostrando -se adequado ao fim legal.

o. Por outro lado, saber se a operação de fusão realizada foi efectuada por razões económicas 
válidas, como a ora recorrente invoca que foi, é uma questão que envolve juízos de valor inseridos 
numa grande margem de liberdade de apreciação da AT, uma vez que estamos no campo da chamada 
discricionariedade técnica.

p. Deste modo, não só o juízo emitido pela AT, de considerar que a operação não foi efectuada por 
razões económicas não é, salvo erro grosseiro ou manifesta desadequação ao fim legal, sindicável pelo 
Tribunal, como também, porque o acto que a então A. pretende que o Tribunal condene a AT a emitir 
envolve valorações próprias do exercício da actividade administrativa, não sendo identificável uma 
única solução como legalmente possível, não pode, salvo o devido respeito, o Tribunal substituir -se à 
AT e determinar o conteúdo do acto a praticar pela mesma, cfr. art. 71º n.º 2 e 95º n.º 3 do CPTA.

q. Na análise da operação de fusão por incorporação em que a ora recorrente é parte e na apre-
ciação do interesse económico da mesma, a AT considerou que o contributo fornecido pela sociedade 
incorporada, CCAMMN, no processo de fusão era negativo para a então A., que a sobrecarregava no 
seu objectivo de reorganização e de viragem de resultados futuros, uma vez que a Caixa incorporada, 
CCAMMN, apresentava, no exercício de 2005, uma situação patrimonial negativa, estava em situação 
difícil e revelava uma degradação da sua situação financeira e dos seus rácios prudenciais.

r. Assim, a operação em causa não tem efeitos positivos a médio e longo prazo, pelo contrário, os 
resultados positivos ao longo do período projectado decorrem exclusivamente, ou quase exclusivamente, 
da contribuição da incorporante.

s. O que determina a inexistência de ganhos macro -económicos a obter com a operação de fusão, 
em concreto.

t. Pelo que, face ao invocado, ainda que a ora recorrente pretenda que a eliminação de estruturas 
é razão económica válida, assume toda a legitimidade e adequação ao fim legal a posição da AT que 
concluiu, com base nos motivos que sustentaram o indeferimento e aqui referidos, que não ficou de-
monstrado que a operação em causa tivesse efeitos positivos na estrutura da ora recorrente.
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u. Da impugnação do valor do recurso: Apresenta a ora recorrente como valor para o recurso, o valor 
já apontado à acção de € 3.369.249,79. No entanto, tal valor (da acção), foi devidamente impugnado, 
pelo ora recorrido, na sua contestação. Pelo que, atendendo às razões aí invocadas e não contraditadas 
pela ora recorrida, o valor do recurso deve ser o valor da acção e corresponder a um valor superior ao 
da alçada do Tribunal Central Administrativo, isto é, € 15.000,00.

1.3. Neste Supremo Tribunal, a Conselheira Relatora proferiu o seguinte despacho:
«Constata -se que os presentes autos subiram em recurso sem que se encontre fixado o valor da 

causa.
Com efeito, a entidade demandada impugnou o valor atribuído à causa pela Autora (cfr. fls. 419 

da contestação) e a questão não chegou a ser apreciada pelo tribunal “a quo”.
Tendo em consideração que só esse tribunal (TCA Sul) tem competência para a apreciação e 

decisão desse incidente da instância (artigo 315º do CPC) e que a respectiva decisão é essencial para 
determinar a relação da causa com a alçada do tribunal, ordeno a baixa dos autos ao TCA Sul para 
que aí seja decidido o incidente e fixado o valor desta acção administrativa especial.

Por outro lado, constata -se que a Autora apresentou, a fls. 434 dos autos, requerimento de inter-
posição de recurso contra a decisão (implícita) de dispensa de produção da prova testemunhal arrolada 
na petição inicial, contida no despacho de fls. 429 que determinou a abertura da fase de alegações 
escritas, e que esse requerimento nunca foi apreciado pelo Tribunal.

Considerando que, em face do teor das alegações contidas no recurso interposto da sentença, se 
verifica que a Autora manifesta interesse na subida e apreciação daquele recurso, que nunca chegou 
a ser admitido, impõe -se que o Tribunal “a quo” aprecie igualmente esse requerimento e, no caso de 
admissão do recurso, faculte à entidade demandada a oportunidade de apresentar contra -alegações, 
dado que o recurso já se encontra motivado.

Notifique as partes deste despacho.».
1.4. Os autos baixaram ao TCAS para cumprimento do aludido despacho e, nessa sequência, o 

Exmº Juiz Desembargador Relator decidiu o incidente do valor da causa (a fls. 836/837), fixando o 
valor da acção em € 14.963,95, bem como proferiu a decisão que consta de fls. 837/841, onde avançou 
de imediato para a apreciação do mérito do recurso interposto da decisão de dispensa de produção da 
prova testemunhal arrolada na petição, não o admitindo por julgar correcta e legal a decisão recorrida, 
rematando da seguinte forma: «Termos em que se não admite o recurso interposto do despacho que, 
implicitamente, julgou desnecessária a produção da prova testemunhal que indicou na p.i.. Custas do 
incidente que se fixam no mínimo.».

1.5. As partes foram notificadas destas duas decisões do Exmº Juiz Desembargador Relator do 
TCAS e contra elas não reagiram – cfr. fls. 843 a 845.

1.6. O Excelentíssimo Procurador -Geral -Adjunto junto do STA emitiu douto parecer no sentido 
de que devia ser concedido provimento ao recurso interposto do despacho implícito que prescindiu da 
inquirição das testemunhas, enunciando, para o efeito, a seguinte motivação:

«A recorrente acima identificada vem sindicar o despacho implícito que prescindiu da inquiri-
ção das testemunhas arroladas e bem assim, do acórdão do TCAS, exarada a fls. 507/539, em 03 de 
Fevereiro de 2009.

A decisão recorrida julgou improcedente a AAE intentada contra o despacho de 12 de Julho de 
2007 do SEAF que indeferiu pedido de transmissibilidade de prejuízos fiscais, no entendimento de que, 
não existindo erro grosseiro, o juízo feito pela administração fiscal sobre o pedido formulado pela 
recorrente não pode ser sindicado pelo tribunal.

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 710//716, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684º/3 e 690º/1 do CPC, ex vi do 
artigo 140º do CPTA e que aqui se dão por inteiramente reproduzidas.

A recorrida contra -alegou, tendo concluído nos termos de fls. 754/759, que aqui, também, se dão 
por inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais.

O recurso merece provimento, a nosso ver.
Com a presente AAE a recorrente pretende a condenação da entidade demandada à prática do 

acto devido, conforme pedido formulado a fls. 44 dos autos.
Citando o sumário do acórdão do STA de 18 de Janeiro de 2012, proferido no recurso n.º 0574/10, 

disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt., que analisou situação similar à destes autos:
“II. As acções administrativas especiais de condenação à prática do acto devido destinam -se a 

obter a condenação da entidade competente à prática de acto administrativo que o autor reputa ter 
sido ilegalmente omitido ou recusado, visando a sua condenação na prolação de um acto que, subs-
tituindo aquele que é sindicado, emita pronúncia sobre o caso concreto ou dê satisfação à pretensão 
deduzida, sendo, por isso desnecessária a dedução de pedido de anulação, declaração de nulidade ou 
inexistência do acto de indeferimento sindicado, já que da pronúncia condenatória resulta directamente 
a eliminação desse acto da ordem jurídica.



4625

III. Por isso, o pedido de condenação à prática do acto devido não se basta com a apreciação do 
acto administrativo sindicado, impondo ao tribunal a análise da legalidade da pretensão do interessado 
aferida no momento em que é proferida a decisão final da acção.

IV. Razão por que o direito à prova é objecto de uma forte tutela neste tipo de acção, devendo o 
tribunal decidir conforme os factos e as provas que lhe são apresentadas dentro das regras processuais, 
sendo, em princípio, admissíveis todos os meios de prova que as partes ofereçam (dada a aplicação 
da lei processual civil no que se refere à produção de prova  - artigo 90º, n.º 2 do CPTA), só podendo 
ser recusada quando exista norma legal que limite ou proíba determinado meio de prova ou quando 
se julgue que as provas oferecidas são manifestamente impertinentes, inúteis ou desnecessárias em 
face das questões colocadas.

V. Tendo o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais indeferido o pedido que a requerente lhe 
apresentou, na qualidade de sucursal incorporante numa operação de fusão, no sentido de lhe ser a 
dedução dos prejuízos fiscais acumulados pela sucursal incorporada, indeferimento que se fundou na 
falta de verificação dos requisitos que o artigo 69º do CIRC exige para a transmissibilidade desses 
prejuízos, e tendo a requerente instaurado acção administrativa especial onde insiste na verificação 
de todos esses requisitos e pede a condenação dessa entidade à prática de acto devido, arrolando 
prova testemunhal e abundante prova documental com vista a comprovar a materialidade integradora 
desses requisitos, não podia o tribunal limitar -se a apreciar a legalidade da decisão proferida pelo 
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais com base nos elementos de que dispunha no procedimento 
administrativo, uma vez que a requerente produziu, em sede contenciosa, mais prova destinada a 
fundar a sua pretensão.

VI. O despacho interlocutório impugnado onde o julgador afirma, de forma genérica, a desneces-
sidade de produção de prova testemunhal ou de quaisquer outra provas, parte do pressuposto (errado) 
de que lhe cabia somente aferir da legalidade do acto de indeferimento sindicado, descurando o pedido 
de condenação à prática do acto devido, o qual não se basta com essa apreciação.

VII. Esse despacho vedou à parte a oportunidade de produzir prova com vista a demonstrar 
a motivação económica da operação, isto é, a verificação dos requisitos previstos no artigo 67º do 
CIRC, privando, mesmo, o tribunal de elementos que podem ser relevantes para a formação de um 
juízo adequado sobre os intuitos económicos invocados e para a apreciação do pedido de condenação 
da administração à prática do acto devido.”.

Aderindo, por inteiro, à doutrina que emana do citado aresto do STA, concluímos que o despacho 
(implícito) que prescindiu da produção da prova testemunhal não tem apoio legal, pelo que deve ser 
dado provimento ao presente recurso jurisdicional.

Termos em que deve ser dado provimento ao recurso interposto do despacho interlocutório que 
prescindiu da inquirição das testemunhas, anular todo o processado posterior a tal despacho, baixando 
os autos ao TCAS para que se proceda à instrução dos autos com a produção da prova testemunhal 
oferecida, seguida da legal tramitação processual e oportuna prolação de acórdão, não se conhecendo 
do objecto do recurso interposto do acórdão.».

1.7. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. No acórdão recorrido foi julgada como provada a seguinte factualidade:
1. Em 2006, a Autora CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ALCÁCER DO SAL 

incorporou, por fusão, a CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE MONTEMOR -O -NOVO, 
CRL (doravante designada por CCAMMN).

2. Esta fusão foi justificada pelas entidades envolvidas com a diferente evolução económica de 
tais entidades, e com a necessidade de valorizar e potenciar os activos existentes.

3. A Autora CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ALCÁCER DO SAL, desde a sua 
fundação em 1916 até à dita fusão, registou um aumento positivo, fortalecendo a sua estrutura económica 
e financeira, e reforçando, em consequência, os seus rácios prudenciais como se colhe do documento 
junto de fls. 97 a 114 e que constituem as demonstrações financeiras dos últimos exercícios.

4. Conforme foi considerado no estudo demonstrativo das vantagens económicas da fusão entre 
a Autora CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ALCÁCER DO SAL e a CAIXA DE 
CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE MONTEMOR -O -NOVO, CRL – CCAMMN, que está junto 
de fls. 115 a 141, anteriormente à fusão a Autora tinha já atingido o limite do seu âmbito territorial de 
actuação, atentas as contingências legais, e, por consequência, o limite do aproveitamento da eficiência 
máxima dos seus recursos.

5. Ao invés, a CCAMMN, nos últimos anos, apresenta uma degradação considerável da sua situ-
ação financeira e dos seus rácios prudenciais, fortemente limitadores da sua actividade como decorre 
do documento junto de fls. 142 a 159.

6. As entidades envolvidas optaram pela fusão por virtude da depreciação galopante dos activos da 
entidade incorporada (CCAMMN) e possibilidade e necessidade de reabilitar esses activos no âmbito 
de uma nova estrutura.
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7. A referida fusão inseriu -se num movimento de concentração e racionalização das estruturas 
de crédito agrícola a nível nacional e internacional, tendo sido devidamente autorizada e apoiada pela 
Caixa Central do Crédito Agrícola Mútuo e pelo Banco de Portugal nos termos do projecto de fusão a 
que se reporta o parecer junto de fls. 160 a 162 dirigido pela Caixa Central ao Banco de Portugal.

8. Aí se demonstrava que a fusão assentava na evidência económica de que dela decorriam diversas 
sinergias e consequentes ganhos de eficiência, e que, como tal, por essa via, era viável a reabilitação 
dos activos da incorporada e a potenciação e valorização do activo já existente na incorporante.

9. O Banco de Portugal, em resposta ao pedido de informação para apresentar junto da Administra-
ção Fiscal formulado pela Autora, veio confirmar que “a)  -No nosso entendimento, a generalidade das 
fusões por incorporação de caixas de crédito agrícola mútuo constituem um meio capaz de contribuir 
para a consolidação e o fortalecimento do sector bancário e, deste modo, atingir e preservar adequados 
níveis de solvabilidade e de liquidez; b)  - A autorização para a fusão de caixas de crédito agrícola mútuo 
tem levado em consideração, entre outros factores, o apoio constituído por financiamentos concedidos 
pelo Fundo de Garantia do Crédito Agrícola, sempre que tal se mostre necessário ou conveniente” 
– cfr. doc. junto a fls. 163.

10. As administrações das entidades envolvidas, porque estavam plenamente cientes do estado 
real destas entidades e do panorama geral do crédito agrícola, a nível nacional e internacional, optando 
deliberadamente pela fusão, enquanto mecanismo economicamente mais eficiente para a sua reestru-
turação e incremento.

11. Isso também baseados em que a fusão proporcionou o imediato incremento do crédito não 
agrícola – por força da eliminação das limitações de balanço e do consequente reforço dos rácios pru-
denciais – o qual, por sua vez, gerou um inevitável aumento da rentabilidade dos activos e recursos 
humanos das entidades envolvidas.

12. Ainda segundo a Autora, a fusão permitiu ainda ganhos de eficiência e produtividade a nível 
logístico  - informática, de contabilidade e auditoria, planejando económico, assessoria jurídica, gestão 
documental, publicidade, formação de recursos humanos, gestão de risco e controlo de crédito vencido, 
desenvolvimento de novos produtos, redução de custos com os órgãos sociais, entre outros.

13. Para a Autora, a fusão fundou -se na reestruturação e a racionalização das actividades econó-
micas desenvolvidas e o redimensionamento e potenciação da actividade económica a médio e longo 
prazo das cooperativas intervenientes, não assentando num estrito móbil fiscal, sendo que o efeito 
económico das sinergias geradas e a consideração do eventual “custo de reposição” evidenciam, em 
concreto, a motivação económica da fusão.

14. Ainda segundo a Autora, a realidade existente após a fusão (e por efeito desta) é, por si só, 
demonstrativa da motivação económica válida com efeitos duradouros na estrutura produtiva que 
presidiu à fusão.

15. A Autora, enquanto entidade incorporante, e baseada em todas as razões explanadas nos pontos 
antecedentes, apresentou, em Novembro de 2006, um requerimento dirigido ao Ministro das Finanças, 
ao abrigo do n.º 1 do art.º 69.º do CIRC, solicitando a necessária autorização para dedução aos seus 
lucros tributáveis (posteriores à fusão) dos prejuízos ficais acumulados pela CCAMMN, entidade in-
corporada, nos exercícios de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, no valor total de 10.209.847,85 €, 
conforme se alcança do documento junto de fls. 164 a 363.

16. Como também decorre desse documento, para instruir o processo, a Autora fez acompanhar o 
referido pedido de todos os elementos necessários, contendo toda a informação necessária e relevante 
para a aferição da validade, legitimidade e autenticidade das razões económicas e dos aspectos jurídicos 
invocados para a operação realizada justificam a dedução dos prejuízos, tal como solicitada.

17. Em 27.03.2007, a Autora foi notificada do projecto de indeferimento do pedido por si for-
mulado, consubstanciado no Despacho emitido pelo Subdirector -Geral dos Serviços do Imposto sobre 
o Rendimento, proferido por subdelegação com base no Despacho 22852/2005, publicado no D.R. 
II Série, n.º 213, de 07/11/05, como resulta do doc. constante de fls. 364.

18. Invocava, o dito projecto, que não foram demonstradas razões económicas válidas para a 
realização da operação de fusão em causa, indispensáveis à concessão da referida autorização para a 
dedução dos prejuízos fiscais, sendo do seguinte teor:

«O pedido de autorização para a transmissibilidade dos prejuízos fiscais, apresentado pela 
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ALCÁCER DO SAL, CRL (CCAMAS), incorporante, 
da extinta CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE MONTEMOR -O -NOVO, CRL (CCAMMN), 
incorporada, no âmbito de uma operação de fusão por incorporação, não pode ser autorizado, pelos 
motivos seguintes:

— O património da entidade incorporada, no último balanço anterior à fusão, registava um valor 
negativo;

— A concessão da autorização da transmissibilidade dos prejuízos da incorporada na incorpo-
rante está subjugada à evidência de que a fusão foi efectuada por critérios económicos vantajosos com 
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consequências evidentes na estrutura produtiva, parecendo que a situação em apreço não preenche os 
requisitos estabelecidos no n.º 2 do artigo 69º do CIRC.

De facto, a incorporação de uma entidade com património líquido negativo, expressa que está, 
na prática, não possuir qualquer património, indica mesmo que esse património se encontra a um 
nível inferior a zero, ou seja, o passivo (elementos patrimoniais negativos) excede o activo (elementos 
patrimoniais positivos) nesse montante.

Não se vislumbra qualquer efeito positivo na incorporação do património da CCAMMN para 
a CCAMAS, não contribuindo esse património para os resultados positivos futuros da requerente 
(sociedade incorporante).

— Aliás, em “Raul Ventura  - Fusão, Cisão, Transformação de Sociedades” nas anotações ao 
artigo 98º (pág. 80), pode ler -se o seguinte: “Efectuadas as avaliações pode acontecer, quanto a cada 
uma das sociedades intervenientes (...) que o passivo seja superior ao activo ou que o activo seja 
superior ao passivo. No primeiro caso, a fusão não é possível enquanto tal situação se mantiver, por 
exemplo, enquanto a sociedade não reduzir o seu capital. Se tal acontecesse na sociedade incorporada, 
ela transmitiria para a incorporante um valor negativo; para o receber, a sociedade incorporante não 
poderia aumentar o seu capital, emitindo novas acções, porque o património líquido não seria aumen-
tado mas sim reduzido”.

Ou seja, em termos patrimoniais as melhorias que se verifiquem após a fusão dever -se -ão única 
e exclusivamente à sociedade incorporante.

— Para além de não haver interesse económico conforme exige o n.º 2 do artigo 69º do CIRC, 
o plano específico de dedução de prejuízos fiscais transmitidos, que deverá ser efectuado nos termos 
do despacho n.º 79/2005 -XVII, de 2005.04.15, do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, 
divulgados pela Circular da DGCI n.º 7/2005 de 16 de Maio, não permitiria qualquer dedução dos 
prejuízos fiscais transmitidos pela CCAMMN.

Com efeito, a alínea c) do n.º 1 da Circular 7/2005, impõe como restrição à dedutibilidade dos 
prejuízos o contributo da sociedade incorporada na promoção dos resultados futuros da sociedade 
incorporante. Esse parâmetro é encontrado através do peso relativo que o património da sociedade 
incorporada possui, no conjunto dos patrimónios de todas as entidades envolvidas na operação.

Se, com um peso relativo próximo do zero (património quase nulo), a dedução fica limitada a 
uma reduzida percentagem do acréscimo do lucro tributável da sociedade incorporante, quando um 
património é negativo (o nosso exemplo), não será possível, face ao que está determinado, efectuar 
qualquer dedução dos prejuízos da incorporada na incorporante.»  - vd. P.A. apenso.

19. A Autora exerceu o direito de audição prévia junto da Direcção de Serviços do IRC da DGCI, 
alegando, sumariamente, que a fusão (i) foi realizada por razões economicamente válidas e (ii) insere-
-se numa estratégia de redimensionamento e desenvolvimento empresarial de médio ou longo prazo, 
com efeitos positivos na estrutura produtiva, isso como consta do documento junto a fls. 370 e ss e 
que também consta do P.I.;

20. Pelo Despacho do SEAF n.º 868/2007  - XVII de 12 de Julho, por delegação de competências 
(Despacho 17829/2005 (2ª Série), publicado no D.R. n.º 159, II Série, de 2005/08/19), foi o pedido de 
transmissibilidade dos prejuízos fiscais apresentado expressa e definitivamente indeferido, com base 
em informações e pareceres que constam do P.I., mormente da “NOTA INFORMATIVA” sobre a qual 
foi exarado o despacho recorrido de “Concordo”:

“1  -Considerando que a concessão do benefício fiscal estipulado no artigo 69º, n.º 1 e 2 do Código 
do IRC, está subordinada à autorização do Ministro das Finanças e à demonstração de que a fusão é 
realizada por razões económicas válidas, tais como a reestruturação ou racionalização das actividades 
das sociedades intervenientes e se insere numa estratégia de redimensionamento e desenvolvimento 
empresarial de médio ou longo prazo, com efeitos positivos na estrutura produtiva. E que,

2  -O carácter excepcional próprio dos benefícios fiscais, como resulta do disposto no n.º 1 do 
artigo 2º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, traduz a evidente tipificação dos casos que estão subor-
dinados à autorização supra mencionada, como seja, no caso concreto, a necessidade de verificação 
do interesse económico da operação.

3  -Considerando que, nesta operação, a incorporada legou para a incorporante um património 
negativo, o que torna inaplicável qualquer dedução, tendo em conta o constante no Despacho n.º 79/
2005 -XVII, de 15 de Abril, desta Secretaria de Estado, posteriormente desenvolvido pela Circular 
n.º 7/2005, de 16 de Maio, em concreto a alínea c) do n.º 1.

4  - É de determinar, assim, que, pela falta de verificação dos pressupostos quanto à sua concessão, 
em concreto pela inexistência de razões económicas válidas, determinados pelos n.º 1 e 2 do artigo 69º 
do Código do IRC, seja indeferido o pedido de transmissibilidade de prejuízos fiscais formulado pela 
“CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ALCÁCER DO SAL, CRL”, confirmando, assim a 
Informação 373/2006, da DGCI, bem como a sua Adenda posterior ao exercício do direito de audição 
prévia, quanto ao projecto de decisão da DGCI, pela sociedade requerente.

5  - À DGCI, para os devidos efeitos.
Lisboa, 11 de Julho de 2007».
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3. Cumpre apreciar e decidir as questões colocadas, tendo presente que o objecto do presente 
recurso, interposto do acórdão que o TCAS proferiu em 1º grau de jurisdição, se acha delimitado pelas 
conclusões das respectivas alegações, em conformidade com o disposto nos arts. 660º, n.º 2, 664º, 684º, 
nºs 3 e 4, e 685º, n.º 3, todos do Código de Processo Civil (CPC), aplicáveis por força do disposto no 
art. 140º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA).

Tais questões são as seguintes:
• saber se o acórdão recorrido padece de nulidade – por excesso de pronúncia e por contradição 

entre os seus fundamentos e a decisão – nos termos das alíneas d) e c) do n.º 1 do art. 668º do CPC, 
aplicável ex vi do art. 140º do CPTA;

• saber se o acórdão recorrido padece de erro de julgamento no que toca à analisada e decidida 
questão da nulidade processual por falta de inquirição das testemunhas arroladas;

• saber se o acórdão padece de erro de julgamento por errada interpretação e aplicação do direito, 
designadamente do art. 69º do CIRC (com a numeração e redacção vigentes à data dos factos), do 
art. 84º do DL n.º 422/89, de 2 de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada pelo DL n.º 10/95, de 19 
de Janeiro, e do art. 4º do DL n.º 192/90, de 9 de Junho, com a redacção que lhe foi dada pelo art. 38º 
da Lei n.º 87 -B/98, de 31 de Dezembro.

Esclareça -se que o recurso de despacho interlocutório, interposto a fls. 434 dos autos, da decisão 
(implícita) de dispensa de produção da prova testemunhal arrolada na petição inicial, não poderá ser 
objecto de apreciação neste Tribunal, uma vez que, conforme resulta do que acima se deixou relatado 
(pontos 1.3, 1.4, 1.5), tal recurso não foi admitido por decisão expressa proferida pelo Exmº Juiz 
Desembargador Relator do TCAS, a fls. 837/841, e essa decisão não foi impugnada, tendo, assim, 
transitado em julgado.

Nesse contexto, não podemos sufragar a posição assumida pelo Exmº Procurador -Geral -Adjunto 
no seu douto parecer, uma vez que nele se partiu do pressuposto de que se iria conhecer neste Tribunal 
do mérito do recurso de despacho interlocutório.

Por outro lado, a questão suscitada pela recorrida na alínea u) das contra -alegações, também não 
será objecto de apreciação neste recurso, uma vez que a questão do valor da causa e da alçada para efeitos 
de recurso já se encontra ultrapassada pela decisão, transitada em julgado, do Exmº Juiz Desembargador 
Relator do TCAS, proferida em cumprimento do despacho da presente Relatora, e que fixou o valor da 
acção em € 14.963,95; valor que é superior ao da alçada do TCA, sabido que quando este funciona em 
1º grau de jurisdição, o valor da alçada da respectiva secção de contencioso tributário é igual à alçada 
dos tribunais tributários de 1.ª instância, a qual, à data em que a acção foi proposta (16/10/2007) se 
encontrava fixada em € 935,25. De todo o modo, a alçada dos Tribunais Centrais Administrativos é 
igual à da Relação (art. 6º nºs 4 e 5 do ETAF e art. 24º da LOFTJ), a qual se encontrava fixada em € 
14.963,94, pelo que o valor da causa sempre a excederia em € 0,01.

Postos estes esclarecimentos, e ainda antes de entrar na análise das questões colocadas no recurso 
interposto do acórdão, há que apreciar prioritariamente a excepção levantada pela recorrida, relativa à 
intempestividade das alegações recursivas da recorrente, bem como a questão que esta suscitou após 
a apresentação das contra -alegações da recorrida, relativa à apresentação intempestiva desta peça 
processual.

3.1. A questão da tempestividade das alegações recursivas da recorrente
Segundo a recorrida, face aos nºs 1 e 2 do art. 144º do CPTA, o prazo para a interposição de recurso 

é de 30 dias contados da notificação da decisão recorrida, sendo que o recurso é interposto mediante 
requerimento que inclui ou junta a respectiva alegação e no qual são enunciados os vícios imputados 
à sentença; ora, tendo o acórdão recorrido sido notificado em 5 de Fevereiro de 2009, o prazo para 
interposição de recurso com a junção das respectivas alegações terminava em 11 de Março de 2009.

Na verdade, o prazo para interposição de recurso com a junção das respectivas alegações ter-
minava em 11 de Março de 2009 e, nesse mesmo dia, a recorrente apresentou as suas alegações de 
recurso, através de telecópia (cfr. cópia do comprovativo de envio via fax que se encontra a fls. 765), 
como lho consentia o disposto na alínea c) do n.º 2 do art. 150º do CPC  - na redacção conferida pelo 
Dec.Lei n.º 303/2007, de 24 de Agosto, aplicável por força do art. 1º do CPTA e do Dec.Lei n.º 28/92, 
de 27 de Fevereiro.

E em cumprimento do disposto no n.º 3 do art. 4º do referido Dec.Lei n.º 28/92 — que regula a 
prática de actos processuais através de telecópia —, a recorrente, dentro do prazo de sete dias contado 
do envio por telecópia, mais concretamente em 17/03/2009, procedeu à junção aos autos dos originais 
das alegações, conformando assim a sua intervenção processual.

Sendo assim, as alegações de recurso foram apresentadas tempestivamente.
3.2. A questão da tempestividade das contra -alegações da recorrida
No que tange à invocada intempestividade das alegações recursivas da recorrida, embora esta 

tenha sido notificada em 3 de Abril de 2009 do teor do despacho de admissão do recurso (fls. 720 e 
722) e tenha apresentado as contra -alegações em 13 de Maio de 2009 (fls. 724), o certo é que entre 5 e 
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13 de Abril, inclusive, decorreram as férias judiciais da Páscoa, o que, nos termos do disposto no n.º 1 
do art. 144º do CPC, determina a suspensão do respectivo prazo processual.

Pelo que as contra -alegações foram entregues dentro do prazo de 30 dias previsto no art. 145º 
do CPTA

Termos em que improcedem as questões prévias suscitadas.
3.3. A nulidade do acórdão recorrido.
3.3.1. Segundo a recorrente, o acórdão padece de nulidade, tanto por excesso de pronúncia como 

por contradição entre os seus fundamentos e a decisão.
Para sustentar a nulidade por excesso de pronúncia, invoca que o acórdão não podia ter apreciado a 

questão da eventual nulidade processual por falta de inquirição de testemunhas, por se tratar de matéria 
que apenas fora suscitada no recurso do despacho interlocutório que interpusera da decisão (implícita) 
de dispensa de produção da prova testemunhal, e que só nesse recurso podia/devia ser apreciada e de-
cidida pelo tribunal superior. Advoga que o tribunal “a quo”, ao analisar a questão de saber se ocorreu 
alguma nulidade processual por falta de inquirição de testemunhas e, sequentemente, ao decidir sobre a 
mesma, avoca para si pronúncia sobre controvérsia submetida ao conhecimento de um tribunal superior, 
incorrendo, assim, em excesso de pronúncia.

Todavia, e salvo o devido respeito, não lhe assiste razão.
É verdade que a Autora interpusera recurso da decisão (implícita) de dispensa de produção da 

prova testemunhal, invocando as razões pelas quais considerava essa prova imprescindível para a boa 
decisão da causa face à materialidade fáctica que fundamenta o pedido formulado nesta acção e onde 
pedira a revogação dessa decisão por violação dos princípios da verdade material e do poder -dever do 
juiz de ordenar as diligências de prova úteis para a descoberta da verdade, e violação dos arts. 7º, in 
fine, e 90º do CPTA, bem como do n.º 3 do art. 265º do CPC.

O que significa, desde logo, que nesse recurso nem sequer fora invocada qualquer nulidade 
processual, maxime por falta de realização da fase instrutória de produção de prova, pelo que não tem 
qualquer fundamento a afirmação da ora recorrente no sentido de que a questão da nulidade processual 
por falta de inquirição de testemunhas fora suscitada no recurso do despacho interlocutório e que só 
nesse recurso podia/devia ser apreciada e decidida pelo tribunal superior.

Por outro lado, verifica -se que a Autora arguiu perante o tribunal “a quo”, por requerimento 
apresentado após a notificação para alegações finais, mais precisamente em 23/07/2008, a questão 
da falta de produção da prova testemunhal, por entender que a produção dessa prova era crucial para 
que se pudessem dar como provados os factos que expressou e da qual o tribunal terá indevidamente 
prescindido. Para além disso, nas alegações finais formuladas ao abrigo do disposto no n.º 4 do art. 91º 
do CPTA, a Autora invocou, como questão prévia, que a apresentação dessas alegações não significava 
que prescindisse do direito de inquirir as testemunhas arroladas, «questão cuja apreciação já foi posta à 
consideração de V. Exª pelo requerimento apresentado em 23.07.2008, junto aos autos, e cuja reposta, 
entende e espera a Autora, seja favorável à sua pretensão, originando, assim, a produção daquela 
diligência de prova e a apresentação de novas alegações.».

Foi sobre essa colocada questão – da necessidade/desnecessidade de produção de prova no caso 
sub judice – que o tribunal se pronunciou no acórdão recorrido, tendo interpretado aquele requerimento 
e a questão prévia suscitada nas alegações como traduzindo, além do mais, a invocação de uma irregu-
laridade processual face à invocação de que o juiz havia avançado indevidamente para a fase processual 
de alegações finais sem a realização da prévia e necessária fase processual instrutória.

E foi nesse contexto que se julgou que o juiz relator podia indeferir requerimentos dirigidos à 
produção de prova ou recusar a utilização de certos meios de prova sempre que entendesse que podia 
conhecer do pedido logo após a fase do saneador, ordenando a imediata notificação das partes para 
alegarem por escrito, sem necessidade de realizar a fase processual instrutória. «Assim, porque compete 
ao juiz ou relator aferir da necessidade ou não de produzir prova, quando, após a fase dos articulados 
aquele profere despacho saneador e ordena a notificação das partes para alegações, é porque entendeu 
dispensável a produção de prova. Nesse caso, como é manifesto, a falta de inquirição das testemunhas 
oferecidas pela A. não constitui omissão de um acto que a lei prescreva. A lei não prescreve que deve 
haver sempre a inquirição das testemunhas, antes permitindo ao juiz aferir da necessidade desse acto»; 
sendo que, «A falta de inquirição das testemunhas, no caso sub judice, não constitui uma nulidade 
processual porquanto cumpre ao juiz avaliar se a questão a dirimir no processo é meramente de direito 
ou, sendo também de facto, se constam já do processo todos os elementos pertinentes para a decisão e, 
nesse caso, decidir -se pelo imediato conhecimento do pedido, sem que haja produção de prova»; e, no 
caso vertente, «não é de deferir a audição das testemunhas porquanto a matéria questionada no presente 
processo é, tão só de saber se a operação foi ou não realizada por razões económicas válidas, sendo, 
por isso, unicamente matéria de direito suportada por juízos técnicos sobre o interesse económico da 
operação de fusão não existindo, por isso, matéria de facto controvertida.».

É certo que o acórdão se alongou em considerandos e observações colaterais, mas tal não implica 
que ele fique ferido de nulidade por excesso de pronúncia, sabido que o tribunal, devendo embora «re-
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solver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação» (art. 660º, n.º 2, do CPC), não 
está impedido de usar considerandos e argumentos que não foram produzidos pelas partes, do mesmo 
modo que não está vinculado a apreciar todos os argumentos que por estas foram utilizados.

Neste enquadramento, e sabido que a nulidade de sentença por excesso de pronúncia só ocorre 
quando o tribunal conhece de questão que legalmente não lhe era permitido conhecer, não existindo 
quando o tribunal conhece de questão colocada pelas partes ainda que sob perspectiva diferente, conclui-
-se que não se verifica a invocada nulidade por excesso de pronúncia.

3.3.2. Segundo a recorrente, o acórdão recorrido padece, ainda, de nulidade por contradição entre 
os seus fundamentos e a decisão, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 668º do CPC.

Para sustentar essa nulidade, invoca, por um lado, que embora se tenha considerado e concluído, 
ao longo do aresto, estar provado que a operação de fusão se suportou numa motivação economicamente 
válida, veio, contudo e paradoxalmente, a desconsiderar a sua própria linha argumentativa e as suas 
próprias conclusões, decidindo, a final, em sentido radicalmente oposto do que foi gizando e antevendo 
ao longo do acórdão, pelo que os fundamentos estariam em clara oposição com a decisão nele ínsita. 
Por outro lado, existiria uma outra oposição entre os seus fundamentos e a decisão, na parte em que 
não reconheceu a existência de um erro grosseiro ou uma manifesta desadequação aos fins legais; isto 
é, não obstante fundar amplamente o erro grosseiro que consubstancia o acto sub judice, concluiu, a 
final, que o mesmo não é sindicável porque não se antolha a existência do dito erro grosseiro ou da 
manifesta desadequação ao fim legal.

Vejamos.
É consabido que a decisão judicial deve constituir a consequência lógica dos fundamentos invo-

cados pelo julgador, verificando -se a nulidade prevista na alínea c) do n.º 1 do art. 668º do CPC e no 
art. 125º do CPPT se, na fundamentação da sentença, o julgador seguir determinada linha de raciocínio, 
apontando para determinada conclusão, e, em vez de a extrair, decidir em sentido oposto ou divergente. 
Ou seja, verifica -se essa nulidade quando existe um vício no raciocínio do julgador consistente numa 
contradição intrínseca entre os fundamentos por ele invocados e a decisão tomada.

No acórdão recorrido foi analisada a questão colocada pela Autora  - da ilegalidade do acto de 
indeferimento do pedido de transmissibilidade dos prejuízos fiscais por violação do art. 69º, n.º 2, do 
CIRC  - com amparo, numa primeira linha argumentativa, no discurso fundamentador do acórdão do 
TCAS proferido em 15/07/2008, no proc. n.º 1775/07, que teria analisada questão semelhante e seguido 
o entendimento já plasmado nos acórdãos desse mesmo tribunal de 1/02/2005 e de 21/06/2005, nos 
processos nºs 25/04 e 247/04, respectivamente. E, nessa primeira linha de raciocínio, conclui -se no 
acórdão recorrido que a operação económica realizada pela impugnante é de «qualificar como tendo 
sido realizada por motivos económicos válidos, numa estratégia de médio e longo prazo, sendo por isso 
merecedora de que os prejuízos das sociedades extintas (Sucursais) possam ser deduzidos dos lucros 
tributáveis da sociedade incorporante, (...) sendo o mesmo de dizer que se mostram preenchidos os 
requisitos previstos no art.º 69.º do CIRC, com o deferimento do peticionado pela autora e sendo de 
anular o despacho recorrido que em sentido contrário decidiu.».

Todavia, logo após, o acórdão inflectiu nesse raciocínio argumentativo, evocando que face ao 
entendimento sufragado pelo acórdão do STA de 12/07/2006, no processo n.º 01003/05, se impunha 
rever a posição jurisprudencial que vinha sendo adoptada no TCA no sentido da fiscalização judicial 
de matéria de discricionariedade técnica – como é a matéria de saber se ocorreram ou não “razões 
económicas válidas”.

Foi nesse contexto que se deixou exarado no acórdão recorrido que «tendemos a rever a nossa 
posição por razões de uniformidade a que alude o artº 8º n.º 3 do CC» e se acabou por acolher o en-
tendimento adoptado naquele acórdão do STA, segundo o qual a questão de saber se houve “razões 
económicas válidas” ou se a fusão “se insere numa estratégia de redimensionamento e desenvolvi-
mento empresarial de médio ou longo prazo, com efeitos positivos na estrutura produtiva” é matéria 
de discricionariedade técnica, com uma longa margem de livre apreciação da Administração, e que 
o juízo da Administração não pode ser fiscalizado pelos tribunais, salvo erro grosseiro ou manifesta 
desadequação ao fim legal.

E julgando que “não se antolha” um erro grosseiro ou manifesta desadequação ao fim legal, 
decidiu -se pela improcedência da acção administrativa especial e manter o acto impugnado.

Pelo que não ocorre uma oposição da decisão pronunciada com os fundamentos nela expressos, 
reveladora de uma construção viciosa do acórdão. O facto de se ter julgado que não se vislumbrava 
qualquer erro grosseiro ou manifesta desadequação aos fins legais, pode constituir erro de julgamento, 
designadamente por não ter sido tomado em conta o que anteriormente se deixara dito quanto à evi-
dência da existência de razões económicas válidas para a realização da operação, mas, no essencial, 
não se pode afirmar que a fundamentação aduzida no acórdão enferme de qualquer impossibilidade de 
articulação lógica com a decisão de improcedência da acção.
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A decisão está, pois, em conformidade lógica com o raciocínio do colectivo de julgadores, exposto 
na fundamentação da própria decisão. Se esse raciocínio está errado, se a decisão é contra legem, isso 
é já questão diferente, de eventual erro de julgamento, mas não de nulidade do acórdão.

Improcedem, desta forma, as nulidades imputadas ao acórdão recorrido.
3.4. Do erro de julgamento quanto à questão da nulidade processual por falta de inquirição das 

testemunhas arroladas.
No acórdão recorrido julgou -se, em suma, que a falta de inquirição de testemunhas não constituía 

uma nulidade processual, pois cumpre «ao juiz ou relator aferir da necessidade ou não de produzir 
prova, quando, após a fase dos articulados aquele profere despacho saneador e ordena a notificação 
das partes para alegações, é porque entendeu dispensável a produção de prova. Nesse caso, como é 
manifesto, a falta de inquirição das testemunhas oferecidas pela A. não constitui omissão de um acto 
que a lei prescreva. A lei não prescreve que deve haver sempre a inquirição das testemunhas, antes 
permitindo ao juiz aferir da necessidade desse acto». Mais se acrescentou que «O facto de se susten-
tar a desnecessidade de despacho expresso a dispensar a inquirição das testemunhas arroladas não 
significa que o juízo sobre a necessidade ou não de produção de prova não esteja sujeito a controlo já 
que sempre essa decisão do juiz poderá ser sindicada em sede do recurso interposto do acórdão. Aí, 
não só o A ou a Entidade demandada podem sustentar a insuficiência da matéria de facto e/ou o erro 
no seu julgamento, como o próprio tribunal ad quem pode e deve, se considerar que a sentença não 
contém os factos pertinentes à decisão da causa e que os autos não fornecem os elementos probatórios 
necessários à reapreciação da matéria de facto, anular a sentença oficiosamente (cfr. art. 712.º, n.º 4, 
do CPC, por força dos arts. 792.º e 749.º, do mesmo Código, e 1.º, do CPTA).».

Julgamento que não merece reparo.
Na verdade, conforme ensina o Prof. Manuel de Andrade, nulidades processuais são desvios do 

formalismo processual seguido em relação ao formalismo processual prescrito na lei, e a que esta faça 
corresponder – embora não de modo expresso – uma invalidação mais ou menos extensa de actos pro-
cessuais. Ora, a falta de inquirição das testemunhas não consta do rol exaustivo de nulidades insanáveis 
constante do art. 98º do CPPT, nem constitui uma nulidade processual à luz do regime do art. 201º e 
segs. do CPC, segundo o qual, «a prática de um acto que a lei não admita, bem como a omissão de 
um acto ou de uma formalidade que a lei prescreva, só produzem nulidade quando a lei o declare ou 
quando a irregularidade cometida possa influir no exame ou na decisão da causa».

E não constitui nulidade porque cumpre ao juiz avaliar se a questão a dirimir no processo é mera-
mente de direito ou, sendo também de facto, constam do processo todos os elementos pertinentes para a 
decisão e, nesse caso, decidir -se pelo imediato conhecimento do pedido. Ou seja, a lei não prescreve que 
deve haver sempre lugar a produção de prova, antes conferindo ao juiz o poder de ajuizar da necessidade 
da sua produção(1); pelo que não havendo essa imposição legal, se o juiz dispensa a produção de prova 
não se pode dizer que foi preterida uma formalidade legal geradora de nulidade processual.

O que não obsta a que a omissão de diligências de prova, quando existam factos controvertidos 
que possam relevar para a decisão da causa, possa afectar o julgamento da matéria de facto, acarretando 
a anulação da sentença por défice instrutório com vista a obter o devido apuramento dos factos. Por 
conseguinte, se a avaliação efectuada pelo juiz – que suporta a decisão de prescindir da inquirição das 
testemunhas arroladas – estiver inquinada de erro, por, ao contrário do que ele julgou, os elementos 
disponíveis nos autos não serem suficientes para permitir um cabal conhecimento das causas de pedir 
e do pedido formulado, esse erro inquinará o valor doutrinal da sentença que venha a ser proferido, por 
insuficiência da matéria de facto e/ou erro de julgamento de facto.

Donde que a questão da deficiência de instrução se conecta com a possibilidade de demons-
tração e apuramento de factos que tenham sido dados como não provados no acórdão recorrido, o 
que envolve actividade no domínio da fixação/discussão da matéria de facto. E, por essa razão, se 
este tribunal “ad quem” vier concluir que a decisão de facto constante do acórdão recorrido pode e 
deve ser ampliada em ordem a constituir base suficiente para a decisão de direito, deve determinar 
oficiosamente a sua anulação e remeter os autos ao tribunal “a quo” com vista à cabal averiguação 
dos factos alegados pela impugnante (cfr. art. 712º, n.º 4, do CPC, aplicável por força do art. 792º 
do mesmo Código, e art. 2º, alínea e), do CPPT).

Termos em que não se verifica, neste aspecto, qualquer erro de julgamento.
3.5. Do erro de julgamento por errada interpretação e aplicação do direito, designadamente do 

art. 69º do CIRC.
A recorrente invoca, como questão central deste recurso, o erro de julgamento cometido em matéria 

de direito, por errada interpretação do art. 69º do CIRC (com a numeração e redacção vigentes à data 
dos factos), do art. 84º do DL n.º 422/89, de 2.12, na redacção dada pelo DL n.º 10/95, de 19.01, e do 
art. 4º do DL n.º 192/90, de 9.06, na redacção dada pelo art. 38º da Lei n.º 87 -B/98, de 31.12.

Como se viu, o recurso vem interposto do acórdão que julgou improcedente a acção adminis-
trativa especial instaurada contra acto administrativo em matéria tributária, cumulada com pedido de 
condenação à prática de acto devido, proposta pela CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE 
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ALCÁCER DO SAL E MONTEMOR -O -NOVO, C.R.L., com vista à anulação do acto de indeferi-
mento do pedido que em Novembro de 2006 formulara, no sentido de que face à fusão ocorrida nesse 
ano, por incorporação da CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE MONTEMOR -O -NOVO, CRL, lhe 
fosse autorizada a dedução aos seus lucros dos prejuízos ficais acumulados nos exercícios de 2000 a 
2005 pela entidade incorporada, em conformidade com o disposto no art. 69º do CIRC.

Nessa acção a Autora invocara, em síntese, o seguinte:
− o pedido de transmissibilidade de prejuízos fiscais formulado respeitou todas as exigências legais 

e encontra -se cabalmente fundamentando e documentado em face dos pressupostos exigidos no n.º 2 
do art. 69º do CIRC, por a fusão se fundar em razões económicas válidas e se inserir numa estratégia 
de redimensionamento e desenvolvimento empresarial de médio ou longo prazo, com efeitos positivos 
na estrutura produtiva;

− verificados que estão esses pressupostos perante toda a fundamentação e documentação apre-
sentada pela contribuinte, incumbia à Administração o dever de decidir favoravelmente o pedido, pois a 
requerente demonstrou que, muito para além do aproveitamento do potencial benefício fiscal atribuído 
por lei, o que, de facto, se visou com a fusão foi justamente a racionalização dos recursos existentes, 
lançando -se mão para o efeito do meio reconhecidamente mais válido para atingir esse fim  - a fusão;

− o despacho que indeferiu a pretensão da Autora é, assim, manifestamente ilegal, por erro de 
interpretação do art. 69º do CIRC, por erro manifesto na apreciação dos factos e da prova produzida e 
por erro na interpretação de conceitos legais indeterminados, erros que constituem vícios de violação 
de lei, sindicáveis pelo tribunal e susceptíveis de determinar a anulação desse despacho;

− por outro lado, quanto à invocação, para indeferir esse pedido, do Despacho n.º 79/2005  - XVII, 
do SEAF, publicitado pela Circular 7/2005, verifica -se que este Despacho cria uma ilegal restrição do 
direito à dedução, violando os limites legalmente impostos no art. 69º do CIRC, e viola o princípio 
da legalidade expresso no art. 103º da CRP e no art. 8º da LGT, bem como o princípio da tributação 
pelo rendimento real das empresas vertido no n.º 2 do art. 104º da CRP. As circulares não são fonte de 
direito e a aplicação da limitação imposta nessa Circular representa, no fundo, a criação de um verda-
deiro critério decisório ex novo, fora do esquema regular de criação de normas legais impositivas, em 
violação do princípio da legalidade.

O acórdão recorrido, analisando a questão da legalidade do despacho impugnado, examinou se 
a requerente preenchia os requisitos para que lhe fosse deferida a pretensão, com um prolixo exame 
do regime jurídico vigente e alguma análise dos dados factuais enformadores da situação julganda, 
após o que conclui que «Em suma, não se podendo concluir que tal operação teve por fim, essencial 
ou primacial, de aproveitamento de benefícios fiscais, para além, naturalmente, dos eventuais e cor-
relativos benefícios fiscais directamente dependentes da operação em causa, nos termos da Directiva 
n.º 90/434CEE do conselho, de 23 de Julho de 1990, que veio dispor sobre o regime fiscal comum, de 
modo a evitar a tributação das fusões, cisões, entrada de activos e permutas de acções, no sentido de 
que tais operações devem ir além da procura de um benefício puramente fiscal, como a compensação 
horizontal das perdas, como foi interpretado no acórdão do Tribunal de Justiça C -28/95, de 17 de 
Julho de 1997, cuja cópia se encontra no processo instrutor, e ambas as partes também se encontram 
de acordo nesta interpretação, e que tal operação não pode deixar de ter efeitos positivos na estrutura 
produtiva, no sentido em que veio reforçar, de forma significativa, a sua afirmação no mercado nacional, 
com um evidente decréscimo de custos e um reforço dos capitais da Europeia, como se fundamenta 
no despacho proferido, é tal operação de qualificar como tendo sido realizada por motivos económi-
cos válidos, numa estratégia de médio e longo prazo, sendo por isso merecedora de que os prejuízos 
das sociedades extintas possam ser deduzidos dos lucros tributáveis da sociedade incorporante, (...) 
sendo o mesmo de dizer que se mostram preenchidos os requisitos previstos no art.º 69.º do CIRC, 
com o deferimento do peticionado pela autora e sendo de anular o despacho recorrido que em sentido 
contrário decidiu.».

Contudo, depois de assim concluir, o acórdão rematou com a seguinte e súbita asserção: «Todavia, 
tendemos a rever a nossa posição por razões de uniformidade a que alude o artº 8º n.º 3 do CC, pois o 
STA tem decidido, uniformemente, a questão sub judice, como pode ver -se, por todos, no Ac. do STA, 
de 12/07/2006, Proc. 01003/05, afirmando que estamos aqui perante conceitos indeterminados cujo 
preenchimento cabe à Administração. (…) Assim sendo, e porque o acto de indeferimento do SEAF se 
fundamentou na inexistência dos requisitos exigidos pela lei para a concessão da autorização para 
deduzir os prejuízos fiscais acumulados pelas sociedades fundidas, este seu juízo não pode ser fisca-
lizado pelos tribunais. A menos que ocorresse erro grosseiro ou manifesta desadequação ao fim legal. 
O que não se antolha.».

Ou seja, apesar de reconhecer que a prova produzida permitia concluir que tinham ocorrido 
razões económicas válidas para a fusão, o acórdão acabou por aderir à tese de que o juízo valorativo 
necessário para dar ou não como preenchido o conceito de “razões económicas válidas” constituía 
matéria de discricionariedade técnica, que não podia ser fiscalizado pelos tribunais salvo erro gros-
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seiro ou manifesta desadequação ao fim legal, o que não se vislumbraria no caso, julgando, por isso, 
improcedente a acção.

Sendo esse o motivo determinante da improcedência da acção, importa começar por examinar a 
questão dos limites do controle contencioso do despacho impugnado, analisando se o acórdão padece 
de erro de julgamento na medida em que o juízo formulado pela administração é sindicável pelo tribu-
nal, não podendo negar -se ao interessado a possibilidade de obter um controlo judicial efectivo sobre 
a aplicação de conceitos indeterminados; ou se, pelo contrário esse juízo integra valoração própria 
e exclusiva do exercício da função administrativa, insindicável pelo tribunal salvo erro grosseiro ou 
manifesta desadequação ao fim legal.

É sabido que a jurisprudência desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo tem acolhido o 
entendimento de que o juízo formulado pela administração tributária sobre a existência ou inexistên-
cia de “razões económicas válidas” não pode ser fiscalizado pelos tribunais, salvo erro grosseiro ou 
manifesta desadequação ao fim legal; e, nesse contexto, tem vindo a recusar o julgamento deste tipo 
de situações, alegando que se trata de matéria de discricionariedade técnica, com uma grande margem 
de livre apreciação por parte da Administração. Nesse sentido, além do citado acórdão proferido em 
12/07/2006, no proc. n.º 01003/05, podem ver -se, ainda, os acórdãos proferidos em 5/07/2006, no proc. 
n.º 0142/06, e em 3/02/2010, no proc. n.º 0844/09.

Todavia, não compartilhamos desse entendimento, pelas razões que passamos a enunciar.
É inquestionável que a autorização administrativa de transmissibilidade de prejuízos fiscais se 

encontra dependente do preenchimento dos requisitos enunciados no art.º 69º do Código do IRC, como 
seja o de a operação de fusão ter sido realizada por razões económicas válidas (como a reestruturação 
ou racionalização das actividades das sociedades intervenientes) e se ter inserido numa estratégia de 
redimensionamento e desenvolvimento empresarial de médio ou longo prazo, com efeitos positivos na 
estrutura produtiva.

E, para esse efeito, o requerente deve fornecer à entidade administrativa competente todos os 
elementos necessários para o perfeito conhecimento da operação (tanto dos seus aspectos jurídicos 
como económicos), sabido que lhe compete o ónus de prova dos pressupostos constitutivos do direito 
que invoca (art. 74º, n.º 1, da LGT).

Porém, no caso de indeferimento do pedido, a administração tributária está vinculada a enunciar 
os motivos e critérios que utilizou para chegar a essa decisão, seja pela enunciação das razões por que 
entende que a operação não se encontra devida ou suficientemente documentada para o fim em vista, seja 
pela enunciação das razões por que considera que dessa documentação não resulta o que a requerente 
invoca e o juízo que dela extraiu, maxime, a intenção económica primacial para a realização da operação, 
sendo esta fundamentação controlável pelo tribunal, até porque a actividade probatória administrativa 
constitui uma actividade vinculada e, como tal, sujeita a sindicância jurisdicional.

E se a administração não põe em causa a documentação da operação de fusão, terá de expor as 
razões pelas quais refuta o juízo valorativo que o requerente dela extraiu, isto é, os motivos por que 
considera que toda essa documentação não evidencia os intuitos e as vantagens económicas invoca-
das, os motivos por que considera não se encontrarem preenchidos os conceitos de razões económicas 
válidas e de inserção numa estratégia de redimensionamento e desenvolvimento empresarial de médio 
ou longo prazo, com efeitos positivos na estrutura produtiva.

O que tem de ser efeito através de um discurso fundamentador de particular intensidade, que de-
monstre a lógica, a pertinência e a razoabilidade do juízo valorativo administrativo formulado, revelador 
da sua forma de concretização conceptual e dos parâmetros avaliativos utilizados, de modo a evidenciar 
o bem fundado da formação dessa divergente convicção, e que o Tribunal tem de poder sindicar, pois 
não a poderá validar se os elementos enunciados não forem consistentes, idóneos e adequados a condu-
zir à valoração e conclusão a que o órgão decisor chegou, se essa convicção assentar em pressupostos 
incoerentes, ilógicos, irrazoáveis, incorrectos ou ilícitos, ou se se patentear que ocorreu uma errada 
concretizaçãoção conceptual, seja por força de uma incorrecta interpretação normativa, seja por força 
de uma utilização de parâmetros de avaliação inadequados e/ou ilegais.

Em suma, a administração está vinculada a expressar, de forma fundamentada e concretizada, a 
razão por que considera que não se encontram preenchidos os referidos conceitos, o que pressupõe, na-
turalmente, que enuncie os parâmetros que utilizou para chegar a essa diferente valoração da motivação 
económica da operação e para formular o seu juízo sobre a falta de preenchimento dos aludidos conceitos 
de razões económicas válidas e inserção numa estratégia de redimensionamento e desenvolvimento 
empresarial de médio ou longo prazo, com efeitos positivos na estrutura produtiva.

E apesar de tais conceitos não poderem deixar de ser qualificados como conceitos indeterminados 
em função da fluidez das expressões, conceitos cujo sentido, alcance e preenchimento/concretização, 
passam, inevitavelmente, por um exercício interpretativo e valorativo pelo órgão administrativo decisor, 
o certo é que eles estão necessariamente voltados para atingir um entendimento comum que a própria 
norma há -de fornecer em larga medida, ainda que para tal seja necessário interpretá -la em conformidade 
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com o ordenamento jurídico e com a mens legislatoris, ou seja, com a intenção mobilizadora do criador 
da norma que incorpora esses conceitos.

Por conseguinte, no preenchimento e concretização de conceitos indeterminados, a administração 
está obrigada a desenvolver uma actividade vinculada de interpretação da norma e há -de chegar, em 
princípio, a uma única solução para o caso concreto, não lhe sendo possível guiar -se por uma liberdade 
subjectiva ou por critérios de oportunidade. A indeterminação do enunciado não se traduz numa inde-
terminação de suas aplicações, e ao intérprete administrativo caberá identificar se a situação fáctica 
está ou não abrangida pelo conceito indeterminado contido na norma. Pelo que, também nesta medida, 
está em causa um poder vinculado, que o tribunal tem de poder sindicar.

Acresce que o próprio processo de concretização do juízo administrativo e os parâmetros de ava-
liação utilizados não são inteiramente livres, na medida em que têm de se revelar como apropriados, 
coerentes e razoáveis, estando a administração legalmente vinculada a respeitar as regras técnicas para 
que a lei remete. E, nessa perspectiva, o tribunal não pode eximir -se ao controlo judicial desse processo.

Razão por que a decisão que aplica conceitos indeterminados é substancialmente distinta da de-
cisão discricionária, que é a que se toma entre duas ou mais soluções, todas igualmente válidas para 
o Direito(2). Na discricionariedade, a administração pode escolher entre, pelo menos, duas soluções 
alternativas, com possibilidade de escolha entre duas decisões diferentes(3); e aí existe, efectivamente, 
um reduto de insindicabilidade por parte dos tribunais, face à obediência ao princípio da separação de 
poderes. Já na decisão que envolve a aplicação de conceitos indeterminados, o legislador não entre-
gou à administração poderes discricionários, mas antes lhe fixa um quadro de vinculação, se bem que 
mitigado pela possibilidade casuística do seu preenchimento.

Desse modo, deparando -se com conceitos indeterminados, cabe ao órgão decisor, desde logo, 
apreender -lhes o sentido e alcance através de operação interpretativa da norma em que se inserem, 
pois a lei há -de fornecer, em larga medida, um padrão suficientemente claro para a sua interpretação. 
Operação interpretativa que, sendo vinculada, também cabe ao tribunal sindicar.

Nessa medida, e como bem observa ANTÓNIO FRANCISCO DE SOUSA(4), os “conceitos ju-
rídicos indeterminados” possuem peculiaridades no âmbito do Direito Administrativo, já que aí o juiz 
tem a função de fiscalizar se a administração deu a correta interpretação e aplicação a esses conceitos. 
A interpretação e aplicação de conceitos jurídicos indeterminados pela administração constitui, por-
tanto, uma actividade estritamente vinculada à lei. Admitir qualquer margem de apreciação a favor da 
Administração «significaria alargar o campo da discricionariedade ao Tatbestand legal e com isso se 
estaria a aplicar um grave golpe nas garantias do cidadão que o Estado de Direito não admite».

Pelo que os tribunais não podem recusar ao interessado a possibilidade de obter um controlo 
efectivo da aplicação, pela administração, de normas que contém conceitos indeterminados. O que, 
no caso como o dos autos, passa por uma apreciação global da operação em causa, pela análise dos 
elementos probatórios apresentados pelo requerente para demonstrar a sua motivação, ou melhor, para 
demonstrar que a fusão foi efectuada por razões comerciais válidas e se inseriu numa estratégia de 
redimensionamento e desenvolvimento empresarial de médio ou longo prazo com efeitos positivos na 
estrutura produtiva, e, igualmente, pelo exame do discurso fundamentador do acto de indeferimento 
do pedido, por forma a aferir da consistência, idoneidade e razoabilidade do processo de concretização 
do juízo administrativo sobre a falta de preenchimento desses conceitos, face ao entendimento que a 
própria norma e o ordenamento jurídico hão -de fornecer acerca desses conceitos, assim fiscalizando 
se a administração deu correta interpretação e aplicação à norma e aos conceitos nela contidos, e se os 
integrou de forma legalmente adequada.

Sustentar a existência de discricionariedade administrativa perante conceitos indeterminados 
e a sua insindicabilidade jurisdicional porque existem casos em que pode ser admitido mais do que 
um ponto de vista razoável ou casos em que pode subsistir uma dúvida ineliminável, é ignorar que o 
que se deve essencialmente controlar é o plano de justificação normativa que tem de servir de base à 
actividade de interpretação e integração dos conceitos, é a adequação e a idoneidade do processo de 
avaliação e valoração escolhido e dos parâmetros utilizados, e é a congruência e a razoabilidade da 
solução encontrada e da decisão tomada.

Obviamente que, tratando -se de conceitos indeterminados, o processo interpretativo nem sempre 
é fácil e pode não levar a uma solução indubitável. Casos existirão em que não se chegará a uma única 
posição possível e legítima. Todavia, mesmo nesses casos, o tribunal não pode eximir -se ao dever de 
verificar se a solução encontrada obedeceu à melhor interpretação e preenchimento casuístico do conceito 
face às exigências postas pela norma em que ele se insere e aos interesses que esta visa tutelar.

E o simples facto de a lei remeter para conceitos técnicos (regras extra -jurídicas) próprios de outros 
ramos da ciência, como o ramo da economia, não significa que esteja a conferir um poder discricio-
nário à administração, pois esta encontra -se, nesses casos, legalmente vinculada a respeitar as regras 
técnicas para que a lei remete, «porque a própria lei a submeteu a essas normas, de tal forma que, se 
a Administração as não respeitar, sofrerá uma sanção jurídica, semelhante à que sofreria se violasse 
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directamente uma norma jurídica” (5), havendo, por conseguinte, necessidade de controlo jurisdicional 
dos respectivos actos administrativos.

Concordamos, assim, com TERESA GIL DE OLIVEIRA BRAGA(6) quando refere que, «… estas 
são as situações em que a actuação jurisdicional é mais importante: precisamente porque estamos 
perante um conceito indeterminado é que é crucial a intervenção do tribunal para fiscalizar o juízo da 
administração e para, eventualmente, criar jurisprudência a fim de, no futuro, ser sempre mais fácil 
a integração deste conceito. (…)

Estamos de acordo que, para interpretar este conceito, poderão ser necessários determinados 
conhecimentos técnicos que extravasam as competências jurídicas dos tribunais. Todavia, o que se 
pretende é que seja dada a possibilidade ao contribuinte de apresentar, perante o tribunal, a sua fun-
damentação, os motivos pelos quais considera que a operação de fusão possui “razões comerciais 
válidas” e o juiz, tendo em conta ambas as posições esgrimidas (administração fiscal e contribuinte) 
e eventualmente recorrendo a ajuda de peritos, decidirá se aquela operação de reestruturação em 
concreto se funda em “razões comerciais válidas”.

O escrutínio do tribunal garante, de forma independente, que a legalidade/ constitucionalidade 
seja garantida. O argumento da discricionariedade técnica não pode servir de “cheque em branco” 
para uma actuação arbitrária e subjectiva da administração tributária.».

Efectivamente, é no campo das normas em branco e dos conceitos vagos e indeterminados que 
a função dos tribunais é mais importante para corrigir a decisão administrativa, sendo o trabalho do 
juiz o de determinar sentido da norma e dos conceitos que a integram, mediante interpretação. Pelo 
que os actos administrativos que aplicam este tipo de conceitos têm de ser passíveis de fiscalização 
contenciosa, sob pena de se poder incorrer em manifesta denegação de justiça e inconstitucionalidade, 
sabido que aos tribunais incumbe assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos 
cidadãos, reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir os conflitos de interesses públicos e 
privados (art. 202º, nºs 1 e 2 da CRP), vigorando o princípio da tutela jurisdicional efectiva consagrado 
nos arts. 20º e 268º, n.º 4, da CRP.

Além de que “Os órgãos e agentes administrativos estão subordinados à Constituição e à lei” 
(art.º 266, n.º 2 da CRP), o que pressupõe a possibilidade de fiscalização contenciosa dos seus actos. 
Razão por que a regra é, em contencioso administrativo, a de que todos os actos da administração são 
passíveis de fiscalização contenciosa, devendo ser absolutamente excepcionais as possibilidades de 
subtracção a esse juízo(7).

E como também salienta aquela Autora(8), no caso de se entender que o juízo da administração 
não pode ser fiscalizado, tal configuraria um atentado ao direito da União Europeia, tendo em conta 
que a fonte do regime fiscal das fusões português é a Directiva europeia n.º 90/434/CEE, através da 
qual se procurou criar um regime onde as operações de fusão não fossem paralisadas por restrições, 
desvantagens ou distorções especiais resultantes das disposições fiscais dos Estados -Membros e que 
importava, por isso, instaurar regras fiscais neutras relativamente à concorrência a fim de permitir que 
as empresas se adaptassem às exigências do mercado comum, aumentassem a sua produtividade e 
reforçassem a sua posição concorrencial no plano internacional (cfr. considerando n.º 2 da Directiva). 
E a discricionariedade da administração é proibida na interpretação do direito europeu, como bem 
esclarece JOÃO FELIX NOGUEIRA(9).

Estamos, assim, inteiramente de acordo com CARLOS BAPTISTA LOBO(10) quando defende 
que «as informações necessárias para a formação do juízo por parte da Administração Fiscal são 
unicamente as constantes no n.º 2 do artigo 69º do Código do IRC. Para além disso, os critérios que a 
Administração Fiscal deverá utilizar na apreciação do fundamento económico — no quadro do regime 
em causa — são legalmente vinculados. O princípio da legalidade, o dever de boa administração e o 
princípio da boa -fé conformam integralmente a prática administrativa e são susceptíveis de aferição 
jurisdicional em virtude do princípio da tutela jurisdicional efectiva.

É certo que alguma jurisprudência recente do Supremo Tribunal Administrativo (STA) pode apa-
rentemente ser entendida como receptiva a uma ampla margem de liberdade da Administração Fiscal 
nas avaliações em causa, no limite permitindo a desconsideração de intuitos económicos do contri-
buinte. Pensamos, inter alia, em decisões como as que resultam de Acórdão de 5 de Julho de 2006, da 
2ª Secção do STA (…), onde se sustenta que os critérios jurídico -económicos previstos no artigo 69º 
do Código do IRC são conceitos indeterminados, cujo preenchimento cabe à administração, a qual 
disporia supostamente, para esse efeito, de uma «longa margem de livre apreciação» (no quadro da 
denominada discricionariedade técnica). (…)

Contudo, mostra -se consensual na melhor doutrina que a utilização de conceitos indetermina-
dos no direito administrativo ou no direito fiscal para balizar determinados interesses públicos e os 
parâmetros de avaliação pela Administração Pública, norteados por esses interesses  - como sucede 
no presente caso  - não afasta o exercício de tais poderes de avaliação, sob a forma de competência 
vinculada.
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Do mesmo modo, a utilização desses conceitos encontra -se sempre sujeita a controlo da legali-
dade, apenas sendo de admitir uma variação do grau ou intensidade e desse controlo consoante e tipo 
de caso. No que respeita ao tipo de avaliação da Administração Fiscal o grau de controlo em causa 
implicará sempre verificar se esta, para desconsiderar em absoluto os intuitos económicos do con-
tribuinte, demonstrou minimamente o carácter artificioso da fusão proposta, que visasse unicamente 
propósitos de obtenção de vantagens fiscais.».

Tal não significa, porém, que o controlo judicial dos actos de concretização deste tipo de con-
ceitos seja irrestrito, pois podem existir situações em que distintos actos de concretização do mesmo 
conceito se adaptam à norma, isto é, podem existir vários actos legítimos de concretização do conceito 
indeterminado, sendo qualquer um deles possível, viável e lícito. Nesses casos, a incidência do con-
trole judicial há -de restringir -se aos limites da razoabilidade da solução escolhida de entre as que se 
apresentavam como possíveis e legítimas. Por outras palavras, nesses casos, o controlo judicial só é 
admissível para verificar se foram ultrapassados os limites de uma opção administrativa legítima ou se 
houve, pelo contrário, uma flagrante violação do princípio da razoabilidade, pois que fora desse âmbito 
o órgão jurisdicional estaria a intrometer -se na faixa de soluções reservadas constitucionalmente aos 
agentes da Administração.

Esta é a solução que, a nosso ver, melhor se harmoniza com o quadro legal e constitucional apli-
cável e para a qual aponta a melhor e mais avalizada doutrina.

Por tudo o que deixámos exposto, não pode manter -se o acórdão recorrido quando julgou, pura e 
simplesmente, que o juízo administrativo que subjaz à existência ou inexistência de “razões económicas 
válidas” é matéria de discricionariedade técnica que não pode ser fiscalizado pelos tribunais salvo erro 
grosseiro ou manifesta desadequação ao fim legal.

Posto isto, cumpre passar à análise da questão de saber o despacho que indeferiu a pretensão da 
Autora é ilegal – por erro de interpretação do art. 69º do CIRC, por erro na apreciação dos factos e 
da prova produzida pela requerente e erro na interpretação de conceitos legais indeterminados. Para o 
que se impõe, desde logo, proceder à análise da justificação normativa do preceito, enquanto ponto de 
partida para a interpretação e integração dos conceitos indeterminados nele contidos.

Em primeiro lugar, há que salientar que os requisitos para obter a autorização de transmissibi-
lidade de prejuízos fiscais a que se refere o art. 69º do CIRC não representam exigências para acesso 
a um benefício fiscal, pois a possibilidade de transmissibilidade de prejuízos constitui um princípio 
geral estruturante do sistema tributário nas fusões entre empresas  - princípio que corporiza a tentativa 
do direito fiscal de alcançar o máximo de neutralidade possível na tributação inter -temporal de uma 
determinada exploração, atentas as insuficiências resultantes da especialização de exercícios para a 
aferição da real situação contributiva do sujeito no âmbito dessa dinâmica temporal.

Esses requisitos constituem, antes, exigências de uma verdadeira norma (sectorial) anti -abuso(11), 
que visam assegurar que a operação de fusão – e o consequente transporte de prejuízos que, em princípio, 
proporciona – não tenha o propósito preponderante de colher vantagens fiscais.

Ou seja, a operação não pode ter tido uma mera motivação fiscal, visando obter uma vantagem 
predominantemente fiscal (como a compensação horizontal das perdas), sendo necessário que tenha 
tido uma motivação eminentemente económica, ainda que tal acarrete, de forma associada, a obtenção 
de uma vantagem fiscal. E porque cabe ao legislador fiscal impedir a evasão ou elisão fiscal ilícita e a 
fraude fiscal, incumbe -lhe adoptar mecanismos de controlo (como é a via da autorização administrativa) 
para assegurar que a operação se fundou efectivamente em razões económicas e não traduz um mero 
planeamento fiscal ilícito tendente à eliminação ou à redução da carga fiscal.

Como bem esclarece SALDANHA SANCHES(12), este normativo, «que compartilha com as 
normas anti -abuso específicas a característica de só poder ser aplicada a fusões/ cisões/destaque de 
activos e ter apenas como consequência desqualificar as operações para a obtenção da neutralidade 
fiscal, tem um modo de aplicação que contém todos os problemas e todas as virtualidades da cláusula 
geral anti -abuso (recurso à averiguação da intenção do contribuinte, distinção entre operações com 
uma finalidade económica e mera finalidade fiscal)». E como também deixaram salientado os membros 
do sub -grupo para a análise da tributação directa do “Relatório do Grupo para o Estudo da Política 
Fiscal”, a pág. 206, a propósito dos actuais arts. 52º, n.º 9, e 75º do CIRC, estas normas “não podem 
ser entendidas como significando a manutenção de um qualquer resquício de discricionariedade ad-
ministrativa”, pois o seu objectivo “é, tão -só, o de prevenir situações de abuso, evitar a consumação 
de operações sem qualquer intuito empresarial, motivadas apenas pelo objectivo de economia fiscal”.

Por outro lado, o art. 69º do CIRC deve ser interpretado à luz da Directiva n.º 90/434CEE do 
Conselho, de 23.07.1990, maxime em concordância com o seu art. 11º que dispõe sobre o regime fiscal 
comum, de modo a evitar a tributação das fusões, no sentido de que tais operações devem ir além da 
procura de um benefício puramente fiscal. Com efeito, sendo essa a fonte do regime fiscal das fusões 
português, «muito seria de estranhar que um conceito anti -abuso retirado da mesma não fosse inter-
pretado à luz do ordenamento europeu. Assim, e uma vez que Portugal recorreu expressamente a um 
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conceito europeu para a resolução da questão da transmissibilidade de prejuízos, o conceito deverá 
ser analisado à luz do direito da EU e o TJUE será competente para esta matéria»(13)

E como se vê pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), a política do 
direito comunitário é permitir estas operações com neutralidade fiscal, e o afastamento desse regime 
de neutralidade só deve acontecer no caso de as operações não terem sido determinadas por razões 
economicamente válidas (restruturação ou racionalização das actividades) ou terem sido ditadas por 
objectivos de evasão fiscal.

Como se deixou afirmado no acórdão C -28/95 proferido por esse Tribunal em 17.07.1997 (caso 
Leur -Bloem), «b) O artigo 11º da Directiva 90/343 deve ser interpretado no sentido de que, para verificar 
se a operação em causa tem como principal objectivo ou como um dos principais objectivos a fraude 
ou a evasão fiscais, as autoridades nacionais competentes devem proceder, em cada caso, à apreciação 
global da referida operação. Essa apreciação deve poder ser objecto de fiscalização jurisdicional. Em 
conformidade com o artigo 11º, n.º 1, alínea a), da directiva, os Estados -Membros podem prever que o 
facto da operação em causa não ter sido efectuada por razões económicas válidas constitui uma pre-
sunção de fraude ou de evasão fiscais. Compete -lhe determinar os procedimentos internos necessários 
para esse fim, respeitando o princípio da proporcionalidade. No entanto, a instituição de uma regra 
de alcance geral que exclui automaticamente certas categorias de operações do benefício fiscal, com 
base em critérios como os mencionados na segunda resposta alínea a), quer haja ou não efectivamente 
evasão ou fraude fiscais, ultrapassaria aquilo que é necessário para evitar essa fraude ou essa evasão 
fiscais e prejudicaria o objectivo prosseguido pela Directiva 90/434. c) O conceito de razão económica 
válida, na acepção do artigo 11º da Directiva 90/434, deve ser interpretado como indo além da procura 
de um benefício puramente fiscal, como a compensação horizontal das perdas.».

Também na decisão proferida pelo TJUE no âmbito do processo C -126/10 (caso Foggia), que recaiu 
sobre uma operação de fusão realizada por uma SGPS que incorporou três sociedades participadas e 
onde fora negada pela administração fiscal portuguesa a autorização de transmissibilidade dos prejuí-
zos fiscais de uma das sociedades incorporadas (com o argumento de que esta não exercia actividade 
e tinha prejuízos fiscais avultados de origem indeterminada, o que, na perspectiva da administração, 
poria em causa a existência razões económicas válidas para a operação), o TJUE decidiu, após pedido 
de decisão prejudicial formulado pelo STA no âmbito do proc. n.º 0844/09, que na análise das razões 
subjacentes à operação de fusão e na qualificação das mesmas como “razões económicas válidas”, 
devem ser tidos em conta os aspectos de natureza fiscal e a sua importância relativa no conjunto de 
benefícios económicos resultantes da fusão.

Ou seja, uma operação de fusão alicerçada em diversos objectivos, entre os quais podem também 
figurar considerações de natureza fiscal, é susceptível, na óptica do TJUE, de constituir uma razão 
comercial válida, desde que aquelas considerações não sejam preponderantes para a realização da 
operação. Pelo que, concluiu o TJUE, o regime previsto na Directiva 90/434/CEE poderá ser negado 
em virtude da ausência de “razões comerciais válidas” quando os benefícios económicos são marginais 
face às vantagens fiscais decorrentes da operação, tendo remetido para as autoridades jurisdicionais 
nacionais a realização da análise casuística sobre a existência dessas razões.

Por conseguinte, estes conceitos indeterminados de cujo preenchimento o Código do IRC faz de-
pender a autorização de transmissibilidade dos prejuízos, devem ser interpretados e densificados através 
de uma lógica casuística, sempre à luz de todo o contexto jurídico -económico em que a operação se 
desenvolveu (o que passa por examinar a operação na sua globalidade, para investigar se ela faz sen-
tido, do ponto de vista económico, no seu todo) e sem nunca descurar que esses conceitos se destinam 
a evitar que a operação de fusão  - com a transmissibilidade de prejuízos que proporciona – tenha sido 
determinada por razões predominantemente fiscais, pois o legislador não quer que o desagravamento 
fiscal suceda quando se constate que a operação nunca teria tido lugar caso não fossem as vantagens 
fiscais que proporciona.

Esta, pois, a justificação normativa que deve servir para fixar critérios de interpretação e integração 
dos conceitos indeterminados contidos no art. 69º do CIRC.

No caso vertente, a ora recorrente, para obter a requerida autorização de transmissibilidade dos 
prejuízos fiscais, documentou toda a operação de fusão realizada, apresentando, além do mais, um ex-
tenso e pormenorizado “Estudo Demonstrativo das Vantagens Económicas da Fusão”, onde se descreve 
a motivação da operação e se explica, de forma documentada, que ela foi norteada por dois objectivos 
que se prendem, por um lado, com o redimensionamento e desenvolvimento da actividade das coo-
perativas fundidas, e, por outro, com a racionalização, reorganização e reorientação dos respectivos 
recursos humanos, patrimoniais e financeiros.

Quanto ao primeiro objectivo – redimensionamento e desenvolvimento da actividade das 
cooperativas fundidas – ele traduziu -se no seguinte:

— Reforço da quota de mercado: a actividade das caixas de crédito agrícola mútuo está limitada 
territorialmente, pois de harmonia com o art. 12º do Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo 
(RJCAM) as caixas de crédito agrícola mútuo têm âmbito local, podendo exercer a sua actividade 
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apenas no município onde tiverem sede ou nos municípios limítrofes se neles não existir outra caixa 
em funcionamento. Face a essa limitação, o reforço da quota de mercado de uma caixa de crédito agrí-
cola mútuo só pode ser alcançado através da “aquisição” de outras caixas, e a própria lei identifica o 
instrumento jurídico através do qual a aquisição pode ter lugar, e que é, justamente, a fusão (art. 12º, 
n.º 1, do RJCAM).

«Neste caso, por efeito da fusão, ainda que o alargamento de âmbito territorial da nova estrutura 
se limite a um único concelho, o universo de clientes servido pela nova estrutura aumenta significati-
vamente, quer quantitativa, quer qualitativamente.

Com mais de 18.500 habitantes, distribuídos por 10 freguesias, Montemor -o -Novo é hoje um dos 
Concelhos mais significativos no panorama regional em termos socio -económicos, o que, sem dúvida, 
potencia um novo leque de clientes, quer em quantidade, quer em qualidade, com necessidades de 
crédito diversificadas, não se limitando, certamente, apesar da sua proeminência, aos produtos de 
crédito agrícola.

Contrariando a tendência verificada em toda a região central alentejana, que na última década 
assiste a uma acentuada variação populacional negativa, o Concelho de Montemor -o -Novo logrou 
manter, a esse nível, um assinalável equilíbrio, acompanhado pelo reforço dos índices sociais e eco-
nómicos, indicadores do aumento do bem estar e desenvolvimento da população local.

Além disso, o concelho de Montemor -o -Novo é, a nível regional, o que apresenta maior nível 
de fixação de empresas, superado unicamente pelo concelho de Évora, capital de Distrito e cidade 
destacada no plano nacional.

(…) a incorporação da Caixa de Montemor -o -Novo na Caixa de Alcácer do Sal, através da fu-
são, «permite não só duplicar a abrangência populacional desta última, como também, abrir portas 
à intervenção, de forma reforçada e claramente mais eficaz, num concelho que tem sabido obviar a 
referida iminência demográfica negativa e as consequências económicas que daí advêm.».

— Alargamento da actividade: as caixas de crédito agrícola mútuo são instituições de crédito 
cuja actividade está sujeita e condicionada pela observância tanto de rácios de solvabilidade como de 
limites prudenciais. Para além dos que decorrem da lei geral, há ainda que ter presentes dois limites 
específicos da actividade prosseguida pelas caixas de crédito agrícola mútuo.

«Desde logo, e em primeiro lugar, verifica -se que as caixas de crédito agrícola mútuo só podem 
realizar operações de crédito com terceiros, que não sejam seus associados, se preencherem, em base 
individual, as regras prudenciais fixadas pelo Banco de Portugal ao abrigo do art. 99º do RGICSF 
(art. 28º do Regime Jurídico Crédito Agrícola Mútuo).

Por outro lado, e em segundo lugar, constata -se que só as caixas de crédito agrícola mútuo que 
apresentem condições estruturais adequadas e meios suficientes, designadamente quanto a fundos 
próprios, solvabilidade, liquidez, organização interna e capacidade técnica e humana, podem ver o 
seu objecto alargado a outras actividades para além da concessão de crédito agrícola a favor dos seus 
associados, como sejam, a locação financeira e a emissão e gestão de meios de pagamento (art. 36º 
Regime Jurídico Crédito Agrícola Mútuo).

Este alargamento é, aliás, uma das linhas de orientação estratégica do crédito agrícola, con-
frontado que está este com uma redução significativa da margem financeira, com uma concorrência 
acrescida de instituições que oferecem aos seus clientes todo o tipo de serviços (banca universal) e com 
a necessidade de diversificar o risco como forma de reduzir a percentagem de crédito vencido.

No caso presente, constata -se que os Fundos Próprios apresentados pela Caixa de Montemor -o-
-Novo têm tolhido o normal desenvolvimento da sua actividade, junto dos seus associados e de terceiros, 
quer na concessão de crédito, quer no que diz respeito à aquisição de imobilizado, quer ainda no que 
concerne às suas aplicações financeiras.

Em particular, assume especial relevância a circunstância de a Caixa de Montemor -o -Novo, 
justamente por força das sobreditas limitações, não estar autorizada pelas autoridades de supervisão 
a desenvolver a actividade de concessão de crédito não agrícola, deixando assim de explorar e po-
tenciar uma parcela significativa do seu mercado e dos seus recursos, com a consequente diminuição 
do seu rendimento e, por consequência, da rentabilidade dos seus recursos, tanto humanos como 
patrimoniais.

Atentas as sobreditas limitações, a Caixa de Montemor -o -Novo tem -se limitado a actuar como 
agente da Caixa Central na concessão de crédito não agrícola.

A fusão, por outras palavras, permite não só introduzir a concessão de crédito directo no concelho 
de Montemor -o -Novo, mas também, com o reforço dos rácios prudenciais da nova estrutura pós -fusão, 
alargar essa possibilidade ao Concelho de Alcácer do Sal.»

Quanto ao segundo objectivo – racionalização, reorganização e reorientação dos recursos – ele 
traduziu -se no seguinte:

— Reforço dos rácios de solvabilidade e limites prudenciais: a actividade das caixas de crédito 
agrícola, por ser uma actividade financeira, supõe a observância de determinados limites e rácios 
prudenciais e «um dos propósitos da fusão das Caixa de Alcácer do Sal e Montemor -o -Novo é, justa-
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mente, o de melhorar aqueles rácios e, por essa via, potenciar a actividade das cooperativas fundidas, 
cumprindo destacar os seguintes:

(i) Limites à concessão de crédito
O Aviso do Banco de Portugal n.º 10/94 determina que a concessão de crédito por qualquer insti-

tuição financeira, e por consequência também pelas caixas de crédito agrícola mútuo, está relacionada 
com os respectivos fundos próprios, não podendo ser ultrapassados dois limites:

• Limite máximo a uma só entidade: nenhum mutuário ou grupo de mutuários pode assumir res-
ponsabilidades por riscos de crédito em montante superior a 25% dos fundos próprios da instituição 
de crédito, calculados em base individual.

• Limite Agregado: o somatório dos riscos de crédito superiores a 10% dos fundos próprios não 
pode exceder 8 vezes o total dos fundos próprios da mesma instituição. Considera -se grande risco a 
situação em que o conjunto dos riscos incorridos por uma instituição perante um cliente ou grupo de 
clientes ligados entre si represente 10% ou mais dos fundos próprios referidos. Até determinação em 
contrário, se da aplicação da percentagem no limite máximo resultar um valor inferior a 20 000 euros, 
este montante deve ser considerado como limite a observar relativamente a cada cliente ou grupo de 
clientes ligados entre si.

Nesta sede, constata -se que a Caixa de Montemor -o -Novo tem apresentado fundos próprios ne-
gativos e, consequentemente, limitadores, se comparados com o potencial dos clientes alvo que estão 
no seu raio de acção, e portanto, ao seu alcance. É inquestionável a mais -valia comercial gerada 
pela integração da Caixa de Montemor -o -Novo na Caixa de Alcácer do Sal, e consequentemente, da 
abertura que isso gera em termos de exploração de outros produtos comerciais para além do crédito 
agrícola.

(ii) Rácio de Solvabilidade
O Aviso n.º 1/93 do Banco de Portugal determina que as instituições de crédito são obrigadas a 

manter a relação fundos próprios/activo líquido (ponderado em função do respectivo risco) igual ou 
acima dos 8%.

As instituições de crédito não podem efectuar aplicações de risco superior a 0% (nomeadamente 
em concessão de crédito), quando o valor do seu rácio de solvabilidade for inferior a 8%.

Refira -se também, neste ponto (ainda que de forma extensível aos demais) que, a intervenção do 
Fundo de Garantia na operação não é alheia a esta realidade, procurando portanto, certo da viabili-
dade da operação em causa, potenciar e solidificar os resultados daí decorrentes.

Acarinhando esta operação, atentos os objectivos visados, o Fundo de Garantia procedeu à 
injecção de capital na nova estrutura com vista à neutralização da situação deficitária da entidade 
incorporada e potenciação dos efeitos globais da fusão.

Em conformidade com o disposto no artigo 2º do Decreto -Lei n.º 182/87, de 21 de Abril, que 
criou o Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo, aquele Fundo “… tem por objecto, com vista à 
defesa do sistema de crédito agrícola mútuo, realizar e promover as acções que considere necessárias 
para assegurar a solvabilidade das caixas de crédito agrícola mútuo...”.

Tal intento foi posteriormente reafirmado pelo artigo 2º do Decreto -Lei 345/98, de 9 de Novembro 
 - Diploma que veio regulamentar o funcionamento do Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo  -, 
nos termos do qual, o Fundo, além de garantir os depósitos constituídos na Caixa Central de Crédito 
Agrícola Mútuo e nas caixas de crédito agrícola mútuo suas associadas, tem por objecto “...promover 
e realizar as acções que considere necessárias para assegurar a solvabilidade e liquidez das referidas 
instituições, com vista à defesa do Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo.”

Assim, na plena prossecução do seu objecto, o Fundo de Garantia procedeu à referida injecção 
de capital, porquanto, a mesma se afigurava de importância nevrálgica para a concretização da fu-
são entre a Caixa de Montemor -o -Novo e a Caixa de Alcácer do Sal e para a efectivação dos efeitos 
económicos daí decorrentes.

Esta intervenção do Fundo de Garantia visou essencialmente obviar as dificuldades iniciais que 
a nova estrutura poderia enfrentar — reforçando assim a real função do capital social no âmbito da 
cooperativa —, sem prejuízo de nunca se pôr em causa a necessidade e viabilidade do projecto.

A própria intervenção do Fundo de Garantia, demonstra, por si só, que aquele Fundo, no exercício 
da sua autonomia, ponderou e decidiu por relevante o apoio à dita fusão, obviamente, por a considerar 
da maior relevância e conveniência económicas.

Não se poderá em momento algum duvidar da fiabilidade dos critérios adoptados pelo Fundo de 
Garantia — entidade autónoma a funcionar junto do Banco de Portugal — na ponderação e conclusão 
relativa à viabilidade económica da nova entidade pós -fusão — a própria base científica deste Estudo 
assenta na partilha de alguns desses critérios cuja fiabilidade e experimentação são inegáveis.

(iii) - Sinergias
Ainda no âmbito da racionalização, reestruturação e reorganização de recursos, cumpre notar 

que a fusão das Caixas de Alcácer do Sal e de Montemor -o -Novo irá permitir significativas sinergias e 
economias de escala, urna melhor organização dos serviços e dos recursos humanos, a racionalização 
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de custos, e a libertação de pessoal para tarefas novas exigidas pelas actuais condições de mercado, 
nomeadamente a formação e a actividade comercial.

Assim, os apoios do Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo e da Caixa Central de Crédito 
Agrícola Mútuo, a maior dimensão, a acrescida competitividade, o acréscimo de eficiência e eficácia 
nos serviços e uma gestão mais profissionalizada, são os meios com que a Caixa resultante da fusão 
poderá contar para incrementar a actividade e a rentabilidade do conjunto de activos e passivos inte-
grados, por efeito da fusão, numa única entidade jurídica.

 - Área comercial
A fusão permite tirar proveito dos beneficios estratégicos e, também, das experiências das duas 

instituições, ambas com largos anos de existência no seio do Grupo Crédito Agrícola  - universo com 
mais de 110 Caixas associadas da Caixa Central e com uma rede superior a 620 balcões espalhados 
pelo país.

Desta forma proporcionar -se -á aos seus Associados, Clientes e Concelhos onde estão inseridas 
um maior valor acrescentado, aumentando a sua fidelização e, com a melhoria e enriquecimento dos 
serviços que a Caixa de Alcácer do Sal, depois da fusão, irá prestar, atingir -se -á uma maior quota de 
mercado, precisamente, pela estrutura patrimonial e humana da extinta Caixa de Montemor -o -Novo.

 - Área Financeira e de Recursos Humanos
Nesta área, de uma maneira praticamente imediata, poder -se -ão observar os benefícios originados 

pela fusão por incorporação da Caixa de Montemor -o -Novo na de Alcácer do Sal, seja pela redução 
ou eliminação de um conjunto de obrigações de carácter legal da mais diversa ordem imputáveis à 
entidade incorporada, seja pela redução de custos correntes.

Também toda a gestão estratégica e operacional dentro da organização sairá reforçada pela 
unificação das duas cooperativas, permitindo a aplicação de uma gestão com regras mais efectivas e, 
ao mesmo tempo, mais consentâneas com os aspectos essenciais do mercado.

Em particular:
1. Órgãos de Gestão e Fiscalização — Redução destes órgãos praticamente a metade, com a 

consequente redução dos seus custos e correspondentes encargos sociais;
2. Recursos Humanos — Não se perspectivam reduções, mas antes a transferência entre serviços, 

em particular para área comercial. É previsível uma redução de custos com pessoal (ou seus conexos), 
fruto de uma gestão mais profissional.

3. F.S.E. e Amortizações — Admite -se um grande ganho por força das economias de escala 
emergentes da fusão. Esta redução resulta, nomeadamente, e a título meramente exemplificativo, da 
eliminação dos custos decorrentes de publicações de convocatórias e contas nos jornais da Caixa 
incorporada, da eliminação de várias tarefas de reporuing para o Banco de Portugal, Fundo de Ga-
rantia e Caixa Central, da redução de serviços de back -office, que antes eram feitos pelas duas caixas, 
da redução de alguns equipamentos e espaços, com a correspondente redução dos gastos associados, 
da eliminação de algumas avenças e contratos de prestação de serviços, tendo em conta que as duas 
sociedades desenvolvem actividades similares, da redução de custos relacionados com electricidade, 
água, combustíveis, e outros consumíveis.

4. Fornecedores/relacionamento — Tendo presente que as duas entidades desenvolvem activi-
dades semelhantes e necessitam do mesmo tipo de serviços e produtos, a fusão vem permitir concen-
trar actividades e, consequentemente, aumentar o volume dos serviços e fornecimentos contratados, 
permitindo uma melhoria da capacidade negocial, o que permitirá ganhos ao nível do preço e das 
condições de pagamento.

As sinergias acabadas de enunciar reflectem -se na melhoria dos principais indicadores econó-
micos e financeiros das cooperativas participantes na fusão.

É o que sucede, designadamente, ao nível da rentabilidade por trabalhador e por balcão, ou ao 
do rácio depósito/passivo: (…)

(…)
Rácios e limites prudenciais: Diversificação das fontes de proveitos
Com fundos próprios negativos e com rácios modestos, a Caixa de Montemor -o -Novo via -se algo 

limitada na sua actividade normal, quer na concessão de crédito, quer em aquisições de imobilizado, 
quer ainda nas suas aplicações, o que deixará de suceder após a fusão.

Por outro lado, o crescimento das operações de crédito agrícola e o seu alargamento às neces-
sidades do desenvolvimento rural ditou, por imperiosa, a adopção de novas técnicas e meios, com 
apetrechamento de quadros humanos com adequada e específica formação.

As operações de crédito agrícola deixaram, pois, de se dirigir unicamente às actividades con-
sideradas como imediatamente produtivas mas também e com grande volume para aquelas que, pro-
porcionando o progresso das comunidades rurais, no aspecto económico e social, contribuem para a 
melhoria das condições e do exercício daquelas outras.

Assiste -se, agora, a um novo impulso nas operações de crédito efectuadas pelas caixas agríco-
las com o seu alargamento a outras actividades económicas, o que só é possível, como referimos, se 
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as caixas apresentarem determinados rácios de solvabilidade e tiverem recursos técnicos e humanos 
adequados.

Controlo do crédito do crédito vencido e área de contencioso.
Uma das linhas estratégicas do crédito agrícola mútuo reside no controlo do crédito vencido. 

Este é, reconhecidamente, um dos problemas nucleares com que se defronta o sector.
Como é também sabido, a resolução deste problema passa, antes do mais, por uma gestão inte-

grada dos riscos (o que pressupõe um investimento significativo em sistemas informáticos, tanto ao 
nível de hardware como de software).

Ela exige, por outro lado, uma significativa diversificação de riscos, assente na diversificação 
quer de actividades quer de produtos e serviços.

A melhoria proporcionada, por essa via, fica bem patente na evolução previsível dos principais 
indicadores relativos ao crédito vencido, como se pode constatar pela análise do quadro que se segue:

(…).
Outros benefícios
Como é do conhecimento público, as caixas de crédito agrícola mútuo desempenham uma função 

económica e social da maior importância.
Para além do particular segmento de actividade que financiam, o funcionamento das caixas de 

crédito agrícola mútuo obedece aos princípios cooperativos, não visando precipuamente o lucro, mas 
sim, e diversamente, o beneficio dos seus associados.

Acresce, por outra via, que as caixas de crédito agrícola mútuo, até pela sua implantação geo-
gráfica, desempenham uma função social não despicienda, nomeadamente no apoio a actividades e 
entidades locais, nos mais variados domínios, tais como a cultura, o desporto e a educação.

Ora, por efeito da fusão, e em particular do reforço dos índices de solidez económica e financeira 
das caixas intervenientes, aquelas actividades irão ser certamente alargadas e incrementadas no raio 
de acção onde actuava a Caixa de Montemor -o -Novo.

(…)
5. IMPACTO DA OPERAÇÃO DE FUSÃO NOS LUCROS TRIBUTÁVEIS E PREJUÍZOS 

A TRANSMITIR
A) Impacto no lucro tributável
Às vantagens da fusão materializam -se no previsível aumento dos lucros tributáveis da Caixa de 

Alcácer do Sal, o qual, como resulta do quadro que se segue, fica em boa parte a dever -se à integração, 
naquela entidade, da Caixa de Montemor -o -Novo:

(…)
Dos elementos anteriores resulta que o acréscimo do lucro tributável da Caixa de Montemor -o-

-Novo na Caixa de Alcácer do Sal, relativamente ao lucro apurado por esta cooperativa no ano anterior 
ao da fusão (2005), excede, em cada exercício, o valor correspondente à proporção dos patrimónios 
das duas cooperativas fundidas, conforme consta das orientações vertidas na Circular n.º 7/2005, de 
16 de Maio, as quais só por mera cautela se admite serem aplicáveis às cooperativas.

O efeito do contributo do património da Caixa de Montemor -o -Novo para o aumento do lucro 
previsional da Caixa de Alcácer do Sal ultrapassa o peso relativo dos patrimónios em causa: apesar de 
em termos estritamente contabilísticos o peso do património da Caixa de Montemor -o -Novo no patri-
mónio global da nova entidade ser neutro, em termos económicos e efectivos, a incorporação daquela 
caixa na nova estrutura, gera inegáveis efeitos económicos positivos que se repercutem directamente 
no aumento do lucro previsional, o que, de todo o modo, não deixa de ser significativo.

As coisas passam -se assim por razões excepcionais, cuja ocorrência, no entender da requerente, 
justifica que não seja seguida a orientação geral enunciada na alínea c) do n.º 1 da sobredita circu-
lar, orientação essa que, compreensivelmente, se encontra prevista para a generalidade dos casos e 
que, nessa exacta medida, não impede solução diversa, sempre que a mesma encontra justificação 
nas circunstâncias do caso concreto, como sucede com a fusão da Caixa de Montemor -o -Novo com a 
Caixa de Alcácer do Sal.

É por demais evidente, pelos motivos expostos, nomeadamente pelo significativo aumento da quota 
de mercado e pelos iminentes ganhos de eficiência decorrentes da fusão, que a Caixa de Alcácer do Sal, 
ainda que incorpore em si uma entidade com situação líquida negativa, produzirá lucros tributáveis 
mais que suficientes quer para neutralizar aquela situação deficitária que agora absorve, quer para 
cobrir os prejuízos fiscais acumulados.

Na verdade, a mera extinção da Caixa de Montemor -o -Novo, como entidade jurídica autónoma, 
permite, nomeadamente por efeito do desaparecimento de um conjunto de constrangimentos, que os 
recursos da Caixa de Alcácer do Sal tenham uma rentabilidade significativamente superior, indepen-
dentemente de quaisquer outras sinergias emergentes da fusão, que, como se viu, existem e não são 
despiciendas.».

Para além de toda a documentação de suporte a este “Estudo Demonstrativo das Vantagens Eco-
nómicas da Fusão”, a requerente apresentou um relatório emitido pelo Banco de Portugal, onde, além 
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do mais, este confirmou que «a)  -No nosso entendimento, a generalidade das fusões por incorporação 
de caixas de crédito agrícola mútuo constituem um meio capaz de contribuir para a consolidação e 
o fortalecimento do sector bancário e, deste modo, atingir e preservar adequados níveis de solvabili-
dade e de liquidez; b)  - A autorização para a fusão de caixas de crédito agrícola mútuo tem levado em 
consideração, entre outros factores, o apoio constituído por financiamentos concedidos pelo Fundo de 
Garantia do Crédito Agrícola, sempre que tal se mostre necessário ou conveniente.».

Nenhum destes dados e elementos motivacionais anunciados e documentados pela requerente 
foi contestado ou rebatido pela administração, nem a documentação de suporte foi alvo de qualquer 
objecção. O que, aliás, levou o TCAS a dar como provado o seguinte:

— Conforme foi considerado no estudo demonstrativo das vantagens económicas da fusão en-
tre a Autora CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ALCÁCER DO SAL e a CAIXA DE 
CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE MONTEMOR -O -NOVO, CRL, anteriormente à fusão a Autora 
tinha já atingido o limite do seu âmbito territorial de actuação, atentas as contingências legais, e, por 
consequência, o limite do aproveitamento da eficiência máxima dos seus recursos

— Ao invés, a CCAMMN, nos últimos anos, apresenta uma degradação considerável da sua situ-
ação financeira e dos seus rácios prudenciais, fortemente limitadores da sua actividade como decorre 
do documento junto de fls. 142 a 159;

— As entidades envolvidas optaram pela fusão por virtude da depreciação galopante dos activos 
da entidade incorporada (CCAMMN) e possibilidade e necessidade de reabilitar esses activos no âmbito 
de uma nova estrutura.

— A referida fusão inseriu -se num movimento de concentração e racionalização das estruturas 
de crédito agrícola a nível nacional e internacional, tendo sido devidamente autorizada e apoiada pela 
Caixa Central do Crédito Agrícola Mútuo e pelo Banco de Portugal nos termos do projecto de fusão a 
que se reporta o parecer junto de fls. 160 a 162 dirigido pela Caixa Central ao Banco de Portugal. Aí se 
demonstrava que a fusão assentava na evidência económica de que dela decorriam diversas sinergias e 
consequentes ganhos de eficiência, e que, como tal, por essa via, era viável a reabilitação dos activos 
da incorporada e a potenciação e valorização do activo já existente na incorporante.

— O Banco de Portugal, em resposta ao pedido de informação para apresentar junto da Admi-
nistração Fiscal formulado pela Autora, veio confirmar que “a)  -No nosso entendimento, a generali-
dade das fusões por incorporação de caixas de crédito agrícola mútuo constituem um meio capaz de 
contribuir para a consolidação e o fortalecimento do sector bancário e, deste modo, atingir e preservar 
adequados níveis de solvabilidade e de liquidez; b)  - A autorização para a fusão de caixas de crédito 
agrícola mútuo tem levado em consideração, entre outros factores, o apoio constituído por financia-
mentos concedidos pelo Fundo de Garantia do Crédito Agrícola, sempre que tal se mostre necessário 
ou conveniente”.

— As administrações das entidades envolvidas, porque estavam plenamente cientes do estado 
real destas entidades e do panorama geral do crédito agrícola, a nível nacional e internacional, optaram 
deliberadamente pela fusão, enquanto mecanismo economicamente mais eficiente para a sua reestru-
turação e incremento.

— Isso também baseados em que a fusão proporcionou o imediato incremento do crédito não 
agrícola  -por força da eliminação das limitações de balanço e do consequente reforço dos rácios pru-
denciais – o qual, por sua vez, gerou um inevitável aumento da rentabilidade dos activos e recursos 
humanos das entidades envolvidas.

— Segundo a Autora, a fusão permitiu ainda ganhos de eficiência e produtividade a nível lo-
gístico  - informática, de contabilidade e auditoria, planejando económico, assessoria jurídica, gestão 
documental, publicidade, formação de recursos humanos, gestão de risco e controlo de crédito vencido, 
desenvolvimento de novos produtos, redução de custos com os órgãos sociais, entre outros.

— Para a Autora, a fusão fundou -se na reestruturação e a racionalização das actividades econó-
micas desenvolvidas e o redimensionamento e potenciação da actividade económica a médio e longo 
prazo das cooperativas intervenientes, não assentando num estrito móbil fiscal, sendo que o efeito 
económico das sinergias geradas e a consideração do eventual “custo de reposição” evidenciam, em 
concreto, a motivação económica da fusão. E, segundo ela, a realidade existente após a fusão (e por 
efeito desta) é, por si só, demonstrativa da motivação económica válida com efeitos duradouros na 
estrutura produtiva que presidiu à fusão.

Neste contexto, que permite claramente inferir que a operação teve uma razão de ser preponde-
rante do ponto de vista económico, com evidentes consequências vantajosas na estrutura produtiva, 
numa lógica económica de médio e longo prazo, passou a competir à administração fiscal demonstrar 
as razões por que desconsiderou em absoluto os referidos intuitos económicos, demonstrando que a 
fusão teve, pelo contrário, um desígnio predominantemente fiscal. O que lhe impunha, como vimos, 
um especial e intensificado dever de fundamentação, revelador do seu processo de análise da operação 
na sua globalidade e da atenção dada a todo o contexto jurídico -económico em que ela se desenvolveu 
e especificidades do caso concreto, por forma a demonstrar, através de um discurso lógico, consistente 
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e pertinente, que, ao contrário daquela aparência, e numa lógica de razoabilidade, a intenção mobiliza-
dora do requerente fora outra, não lhe bastando a mera recondução formal a um critério administrativo 
pré -estabelecido.

Porém, no caso vertente, o que a administração tributária aduziu para afirmar que não se encon-
travam preenchidos os requisitos contidos no art. 69º do CIRC é, exclusivamente, que o património da 
entidade incorporada, no último balanço anterior à fusão, registava um valor negativo.

Segundo ela, essa circunstância faz, por si só, com que não ocorra «qualquer efeito positivo na 
incorporação do património da CCAMMN para a CCAMAS, não contribuindo esse património para 
os resultados positivos futuros da requerente (sociedade incorporante).». E acrescenta que para além 
de não haver, assim, interesse económico para a fusão, o facto de a incorporada ter legado «para a 
incorporante um património negativo, torna inaplicável qualquer dedução, tendo em conta o constante 
no Despacho n.º 79/2005 -XVII, de 15 de Abril, desta Secretaria de Estado, posteriormente desenvolvido 
pela Circular n.º 7/2005, de 16 de Maio, em concreto a alínea c) do n.º 1. É de determinar, assim, que, 
pela falta de verificação dos pressupostos quanto à sua concessão, em concreto pela inexistência de 
razões económicas válidas, determinados pelos nsº 1 e 2 do artigo 69º do Código do IRC, seja inde-
ferido o pedido (…)».

Em suma, a administração considerou unicamente, para indeferir o pedido, que não se verificavam 
razões económicas válidas por virtude de a incorporada ter legado para a incorporante um património 
negativo, e que tal tornaria inaplicável qualquer dedução face ao teor do Despacho n.º 79/2005 -XVII, 
de 15 de Abril, posteriormente desenvolvido pela Circular n.º 7/2005, de 16 de Maio.

Tal circunstancialismo fundamentador do juízo formulado pela administração fiscal sobre a falta 
de preenchimento dos referidos conceitos não tem, todavia, aptidão e idoneidade suficiente para abalar 
e desconsiderar totalmente os intuitos económicos do contribuinte e as vantagens económicas da fusão 
evidenciada por toda a prova que ele produziu para o efeito. Aliás, esse discurso fundamentador não só 
não evidencia que tenha sido tomado em conta todo o contexto jurídico -económico em que a operação 
se desenvolveu e as especificidades do caso concreto, como nem sequer revela que tenha sido consi-
derada a justificação normativa do preceito e utilizados os critérios e parâmetros de interpretação e de 
integração dos conceitos que decorrem da norma e que acima deixámos referidos.

O facto de o património da entidade incorporada registar um valor negativo no balanço anterior à 
fusão, podia, sem dúvida, conduzir a uma intensificação da actuação administrativa, obrigando -a a um 
maior e mais pormenorizado exame da operação na sua globalidade, da documentação apresentada e 
da intenção mobilizadora do agente que ela permita depreender, com vista a apurar se a operação teve, 
efectivamente, uma finalidade predominantemente económica, e não uma finalidade essencialmente 
fiscal. É que não pode esquecer -se que a AT está sujeita ao princípio da verdade material e ao princípio 
do inquisitório no que respeita à averiguação dos factos relevantes para a tributação, incumbindo -lhe, 
em sede de procedimento tributário, examinar e indagar todos os elementos pertinentes ao apuramento 
da real intenção do contribuinte e da razão de ser da operação.

E, por isso, encontrando -se a motivação económica enunciada pelo contribuinte devidamente do-
cumentada por forma a evidenciar, de modo convincente, a estratégia empresarial utilizada em termos 
de racionalidade económica e de melhoria do seu desempenho em função da absorção das áreas de 
negócio da entidade bancária incorporada, o interesse económico da operação e a sua inserção numa 
estratégia de redimensionamento e desenvolvimento empresarial de médio ou longo prazo com efeitos 
positivos na estrutura produtiva, competia à administração um especial dever de fundamentação, pela 
evidenciação do carácter artificioso da fusão, por forma a convencer que ela visou unicamente, ou de 
forma predominante, propósitos de obtenção de vantagens fiscais.

O que ela manifestamente não fez.
Ora, no citado caso Leur -Bloem, ficou claro que o TJUE considera que para averiguar se a operação 

tem como principal objectivo ou como um dos principais objectivos a fraude ou a evasão fiscais, as 
autoridades nacionais devem proceder, em cada caso, à apreciação global da operação. E a instituição 
de uma regra de alcance geral que exclua automaticamente certas categorias de operações do benefício 
fiscal quer haja ou não efectivamente evasão ou fraude fiscais, ultrapassaria aquilo que é necessário 
para evitar essa fraude ou evasão fiscais e prejudicaria o objectivo prosseguido pela Directiva 90/434. 
Acresce que, nesse acórdão, o TJUE foi claro ao indicar que se deve adoptar, como parâmetro de 
aferição da expressão “razões económicas válidas”, a óptica global da operação, na perspectiva dos 
negócios que se reorganizam, não devendo olhar -se apenas para o interesse da operação para sociedade 
incorporante.

E no caso Foggia, o TJUE clarificou que «uma operação de fusão assente em diversos objecti-
vos, entre os quais podem também figurar considerações de natureza fiscal, é susceptível de constituir 
uma razão económica válida, desde que, no entanto, estas considerações não sejam preponderantes 
no quadro da operação projectada».

Deste modo, admitir -se que a circunstância de a entidade incorporada registar um património 
negativo é, por si só, e sistematicamente, inviabilizador do preenchimento daqueles conceitos inde-
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terminados, representaria não só uma solução excessivamente redutora, como traduziria, no fundo, a 
instituição de uma regra de alcance geral de exclusão automática da possibilidade de transmissibilidade 
de prejuízos fiscais quer tenha ou não havido propósito de evasão ou fraude fiscais, retirando o sentido 
e a razão de ser à norma.

Compartilhamos, por isso, inteiramente do entendimento expresso por CARLOS BAPTISTA 
LOBO(14) quando refere que a análise da motivação económica não pode limitar -se à análise da ver-
tente patrimonial líquida e que esse critério é indevidamente condicionador do princípio da liberdade 
económica e distorce o que se deve entender por “vantagem económica”. Por isso, «apreciações ad-
ministrativas de motivações económicas das fusões que assentem unicamente na verificação dos seus 
efeitos na óptica do critério do património líquido põem em causa o princípio da legalidade fiscal e 
pecarão por um défice de fundamentação (à luz das exigências que devem suportar os juízos de ava-
liação em sede de aplicação do artigo 69º do Código do IRC).

Em primeiro lugar, o que consta nos despachos e nas circulares em questão não se encontra qua 
tale suportado na lei, o que corporizará uma violação do princípio da legalidade fiscal constante do 
artigo 103.º da CRP.

O património líquido não é critério de fundamentação económica (ou, pelo menos, não pode 
ser erigido em parâmetro exclusivo de avaliação económica das repercussões de fusões para efeitos 
de aplicação do artigo 69º do Código do IRC). O que releva é a continuidade e manutenção da fonte 
produtora e o desenvolvimento da actividade das absorvidas. De facto, quando a Administração Fiscal 
realiza a análise de acordo com este critério está, na prática, a ficcionar uma liquidação definitiva da 
actividade da sociedade incorporada, só admitindo um interesse económico na fusão se os seus capitais 
próprios forem positivos. Ora, em termos económicos, o interesse da fusão acentua -se precisamente 
no caso inverso, ou seja, quando a empresa se encontra numa situação de dificuldade económica mas, 
ainda assim, detenha uma posição de mercado que interessa salvaguardar e desenvolver.».

Perante todo o exposto, não podemos deixar de concluir que se mostravam preenchidos os requi-
sitos previstos no art.º 69.º do CIRC para o deferimento do pedido de transmissibilidade de prejuízos 
fiscais.

Por último, refira -se que, tal como foi insistentemente dito e clarificado nos autos pela entidade 
demandada, a invocação do Despacho n.º 79/2005 -XVII, de 15 de Abril, desenvolvido pela Circular 
7/2005, de 16 de Maio, não constituiu (nem podia constituir) o motivo que determinou o indeferimento 
do pedido. A referência a essa orientação administrativa constituiu um mero acréscimo para alertar 
para as consequências decorrentes da transmissão do património negativo da incorporada, pois o que 
levou ao indeferimento do pedido foi, tão só, a afirmação de que a fusão não se realizara por razões 
económicas válidas face ao património negativo da entidade incorporada.

Pelo que a administração não terá criado aqui um qualquer critério decisório, não se mostrando, 
assim, violado o princípio da legalidade previsto no artº 103º da CRP, artº 8º da LGT e artº 104º, nº2, 
da CRP.

Nem podia ser de outro modo, pois que o n.º 4 do art. 69º do CIRC, ao estabelecer que «no 
despacho de autorização pode ser fixado um plano específico de dedução dos prejuízos fiscais a es-
tabelecer o escalonamento da dedução», visa apenas escalonar o benefício se a administração fiscal 
o entender necessário após deferir o pedido, não constituindo um requisito ou condição de acesso ao 
regime contido no art. 69º do CIRC. As circulares não são fonte de direito e a criação de limitações à 
transmissibilidade de prejuízos através de Circular representaria a criação de um verdadeiro critério 
decisório ex novo, fora do esquema regular de criação de normas fiscais impositivas, em violação do 
princípio da legalidade.

A este propósito não resistimos a transcrever, mais uma vez, CARLOS BAPTISTA LOBO(15): 
«… atendendo à modificação da configuração subjectiva das entidades envolvidas uma vez que as so-
ciedades incorporadas se integram na sociedade incorporante, poderá ser necessária uma ponderação 
do escalonamento de dedução durante os períodos supervenientes. Essa ponderação tem unicamente 
por efeito adaptar o mecanismo de transmissibilidade de prejuízos tendo em vista a sua melhor adap-
tação possível à realidade económica concreta (...).

Porém, o seu conteúdo limita -se ao estabelecimento de um critério de periodização, e não de um 
qualquer limite quantitativo global. (…)

Não se pode limitar desta forma o benefício, pois não é esse o seu fundamento, não é essa a sua 
finalidade.» (sublinhado nosso).

E analisando as orientações administrativas emitidas sobre a aplicação do art. 69º do CIRC, 
como é o caso da orientação contida no referido Despacho n.º 79/2005 -XVII, desenvolvido pela 
Circular 7/2005, escreve esse ilustre jurista, de forma elucidativa e que acompanhamos na íntegra: 
«Esta redução metodológica praticada pela Administração Fiscal, supostamente em prol da objec-
tividade administrativa, reduz de forma insustentável o âmbito do necessário escrutínio económico 
das fusões. De facto, a objectivação prosseguida pela Administração Fiscal nas diversas orientações 
administrativas gera uma desconformidade legal também passível de reparos constitucionais pois o 
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seu resultado culmina na adopção de um critério excessivamente rígido na averiguação do interesse 
económico da fusão. (…)

Esse critério é a tal ponto restritivo que, no limite, só consente operações quando estas sejam 
favoráveis na perspectiva interessada da tributação efectiva por parte da administração fiscal. No 
entanto, com base na legislação aplicável, o interesse económico relevante para efeitos de apreciação 
da operação de fusão, ex vi do n.º 4 do artigo 69º do Código do IRC, é predominantemente o do con-
tribuinte e não o da Administração Fiscal»(16).

Por todo o exposto, não pode manter -se na ordem jurídica o sindicado acto de indeferimento vertido 
no Despacho n.º 868/2007 - XVII, de 12 de Julho, do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, 
o que leva à procedência desta acção e à condenação deste a praticar novo acto que reconheça à Autora 
o direito pretendido, autorizando -a a deduzir os prejuízos fiscais acumulados pela entidade incorporada 
nos exercícios de 2000 a 2005, por verificação dos pressupostos legais contidos no art. 69º do CIRC, 
sem prejuízo da fixação de um plano específico de dedução desses prejuízos em conformidade com o 
disposto no n.º 4 desse preceito legal.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo no seguinte:

− Conceder provimento ao recurso jurisdicional e revogar o acórdão recorrido;
− Julgar procedente a acção administrativa especial e anular o acto impugnado;
− Condenar a Entidade Demandada a praticar o acto decisório de deferimento do pedido de 

transmissibilidade dos prejuízos fiscais formulado pela Autora, por verificação dos pressupostos le-
gais contidos no art. 69º do CIRC, sem prejuízo da fixação de um plano específico de dedução desses 
prejuízos em conformidade com o disposto no n.º 4 desse preceito legal.

Custas em ambas as instâncias pela Entidade Demandada, ora Recorrida.

Lisboa, 27 de Novembro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Ca-
simiro Gonçalves.

(1) Quanto à instrução do processo de acção administrativa especial, como refere Vieira de Andrade, in Justiça Admi-
nistrativa (Lições), 5ª edição, pág. 294, vale plenamente o princípio do inquisitório, podendo o relator ordenar as diligências 
de prova que considere necessárias para o apuramento da verdade, bem como indeferir as diligências requeridas que considere 
claramente desnecessárias (art. 90º n.º 1 do CPTA).

(2) A discricionariedade é um poder derivado da lei que se consubstancia na liberdade reconhecida à Administração de 
escolher uma solução dentre uma série de soluções juridicamente admissíveis. Trata -se de uma decisão livre fundada em razões 
de mérito (conveniência, oportunidade, boa administração) e, por isso, insusceptível de fiscalização contenciosa.

(3) Vide, a este propósito, o Prof. Freitas do Amaral, in “Curso de Direito Administrativo”, Vol. II, pág.79.
(4) In “Conceitos Indeterminados no Direito Administrativo”, Almedina, 1994, p. 18 e 60.
(5) DIOGO FREITAS DO AMARAL, in “Curso de Direito Administrativo” vol. II, Coimbra, 2001, pág. 115.
(6) No estudo publicado na Revista Fiscalidade n.º 49, pags. 87 e segs, intitulado “A Transmissibilidade de Prejuízos 

Fiscais no Âmbito das Fusões”.
(7) De resto, a doutrina sempre defendeu a sindicabilidade na generalidade dos casos (cfr. AZEVEDO MOREIRA, in 

“Conceitos Indeterminados, sua Sindicabilidade Contenciosa”, in Revista de Direito Público, n.º 1, Ano I, p. 65 e ss), argu-
mentando MARCELO REBELO DE SOUSA, in “Lições de Direito Administrativo”, I, p. 111, que “Apurado que seja um 
conceito indeterminado, podemos reiterar o que atrás dissemos: a sua interpretação e aplicação não são discricionárias e, por 
conseguinte, são jurisdicionalmente controláveis”.

(8) Obra citada, pág. 109..
(9) Na obra “Direito Fiscal Europeu: o Paradigma da Proporcionalidade. A proporcionalidade como critério central da 

compatibilidade de normas tributárias internas com as liberdades fundamentais”, págs. 432 e segs.
(10) No artigo publicado na Revista Fiscalidade, nºs 26/27, intitulado “Neutralidade Fiscal das Fusões: Benefício Fiscal 

ou Desagravamento Estrutural? Corolários ao Nível do Regime de Transmissibilidade de Prejuízos”, pág. 53.
(11) Sobre a temática, GUSTAVO LOPES COURINHA, in “A Cláusula Geral Anti -Abuso no Direito Tributário”, Editora 

Almedina.
(12) Na obra “Os limites do Planeamento Fiscal”, Coimbra Editora, 2006, pág. 200.
(13) TERESA GIL DE OLIVEIRA BRAGA, na obra citada, pág. 104.
(14) Obra citada, pág. 56.
(15) Obra citada, pág. 49 e segs.
(16) Obra citada, pág. 54. 

 Acórdão de 27 de Novembro de 2013.

Assunto:

Recurso de Revista Excepcional. Requisitos.
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Sumário:

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

 II —  Não pode ser admitido o recurso de revista se as questões colocadas têm uma 
natureza casuística, com contornos particulares no contexto factual e jurídico do 
caso concreto, reconduzindo -se a matérias que não revelam especial complexidade 
do ponto de vista intelectual e jurídico, sem impacto ou interesse comunitário 
significativo, e também não se antevê a necessidade de intervenção do Supremo 
Tribunal para uma melhor aplicação do direito porque não se visiona na apreciação 
feita pelo tribunal recorrido qualquer erro grosseiro ou decisão descabidamente 
ilógica, ostensivamente errada ou juridicamente insustentável.

Processo n.º 1177/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A………………...
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA interpõe o presente recurso de revista excepcional, ao abrigo do 
disposto no artigo 150º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul que 
negou provimento ao recurso jurisdicional que, por sua vez, havia interposto da sentença que julgara 
procedente a impugnação judicial que A…………………. deduziu contra o acto de liquidação adicional 
de IRC do ano de 2002, derrama, tributações autónomas e juros compensatórios, no montante total de 
€ 4.988.997,52, de que foi alvo a sociedade B………………………, S.A.

1.1. Terminou as alegações do recurso com o seguinte quadro conclusivo:
A) Quanto à questão de saber se a AT, para prova do reinvestimento de mais -valias, pode pedir a 

apresentação dos documentos externos de suporte de tais operações, bem como a questão de saber se 
na ausência de tais documentos de suporte externo, são admissíveis todos os meios de prova, incluindo 
a testemunhal, para prova de lançamentos internos de contabilidade justificativos, in casu, do referido 
reinvestimento, verificam -se os requisitos que permitem a interposição de recurso de revista para o 
STA, nos termos do art. 150º do CPTA.

B) Uma vez que, tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos da utilidade 
jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular, 
decorrendo da interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo 
como escopo a uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num 
número indeterminado de casos futuros.

C) Assim, tal questão assume particular relevância jurídica ou social, atenta a necessidade de uma 
melhor aplicação do direito neste e em outros casos futuros, tendo em conta não só a pertinência da 
questão jurídica centrada na determinação do regime de prova de reinvestimento de mais -valias, desig-
nadamente quando a empresa não tem os documentos externos de suporte das operações contabilizadas 
internamente, mas também, pelo facto de se mostrar assaz pertinente que o órgão de cúpula da justiça 
administrativa tributária, embora tendo em conta que o reinvestimento sempre se há -de apurar em cada 
caso em concreto, se pronuncie, de forma genérica, sobre se a prova por testemunhas é admissível, como 
único meio de prova, quando faltem os documentos de origem externa justificativos do reinvestimento 
de mais -valias relevado na contabilidade da empresa.

D) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre ma-
téria de interpretação complexa, a questão de saber quais os meios de prova que podem ser admitidos 
para provar um reinvestimento de mais -valias é uma questão que não sendo clara e reclamando uma 
interpretação jurídica assaz complexa, também não foi tratada antes pelo STA, sendo que a interpreta-
ção adoptada pelo Acórdão recorrido é muito abrangente e pode, com elevado grau de probabilidade, 
suscitar -se em muitos outros processos, da competência dos Tribunais Centrais Administrativos. Pelo 
que, nessa perspectiva a intervenção do STA pode ser útil para a clarificação do quadro normativo 
aplicável e contribuir para uma mais uniforme e melhor aplicação do direito.

E) Quanto ao mérito do presente recurso, o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, 
uma errada interpretação e aplicação dos artigos 7º nºs 1 e 2 do DL 495/88 de 30/12, artigos 17º n.º 1, 



4647

44º e 115, n.º 3 alínea a) todos do CIRC e art. 115º n.º 1 do CPPT, aos factos, pelo que, não se deve 
manter.

F) No caso em apreciação, esteve em causa a prova de um reinvestimento de mais -valias que 
foram realizadas pela então impugnante no ano de 1999. O Tribunal recorrido considerou que estava 
provado o reinvestimento dessas mais -valias em 2000, com base no facto de essas mais -valias estarem 
demonstradas no balanço e demonstração de resultados de 2000, contas essas aprovadas em assembleia 
geral e com base no depoimento das testemunhas inquiridas em 1ª instância.

G) Note -se, no entanto, que a AT, em sede de inspecção solicitou à empresa os documentos de 
suporte externo que comprovassem o reinvestimento que, no caso, passava pela aquisição ou aumento 
da participação social noutras sociedades.

H) Tais documentos, antes de mais, podiam e deviam ser exigidos pela AT, ao abrigo da alínea a) 
do n.º 3 do art. 115º do CIRC.

I) No entanto, a empresa nunca apresentou, perante a AT ou fez qualquer prova em sede do pre-
sente processo de impugnação judicial, dos documentos externos que suportariam a realização de tais 
operações de aquisição ou aumento de participação social no capital de outras sociedades.

J) Embora o art. 115º n.º 1 do CPPT refira, quanto à admissibilidade no processo judicial tributário, 
que são admitidos os meios gerais de prova, a interpretação que deste artigo faz o Acórdão recorrido é 
demasiado abrangente e contende, designadamente, com o disposto na alínea a) do n.º 3 do art. 115º do 
CIRC, pelo que não deve ser interpretado e aplicado com o sentido que lhe deu o Acórdão recorrido.

K) Na verdade, embora se conceda que tais regras, de admissibilidade dos meios gerais de 
prova sejam também aplicáveis à actividade administrativa no âmbito do procedimento tributário, tal 
artigo apenas deve ser visto com o sentido de não poderem ser aplicadas no procedimento limitações 
de prova que não resultem de proibições gerais de meios de prova.

L) Ora, no caso, em que está em causa a prova de um reinvestimento de mais -valias, apenas 
relevada em sede de documentos internos da empresa, balanço e demonstração de resultados, deve 
considerar -se que a falta de documentos externos de suporte das pretendidas operações de aquisição de 
participações sociais não pode ser suprida por prova testemunhal que é, aqui, indirectamente afastada 
pela natureza da operação em causa que tem que estar suportada em documentos externos justificativos 
de tais lançamentos na contabilidade da empresa, cfr. alínea a) do n.º 3 do art. 115º do CIRC.

M) Ao ter considerado que a prova do reinvestimento das mais -valias resulta do depoimento 
das testemunhas inquiridas em primeira instância, relativamente a pessoa colectiva que está obrigada 
a possuir contabilidade organizada de acordo com a normalização contabilística e outras disposições 
legais em vigor para o respectivo sector de actividade, o Acórdão recorrido fez, pois, uma interpretação 
demasiado abrangente do art. 115º n.º 1 do CPPT e que não está conforme ao disposto nos artigos 17º 
e 44º e alínea a) do n.º 3 do art. 115º do CIRC aos factos, pelo que não deve ser mantido.

1.2. O Recorrido apresentou contra -alegações que concluiu da seguinte forma:
1ª A revista deve ser liminarmente rejeitada, por não estarem reunidos os pressupostos da sua 

admissibilidade;
2ª O douto acórdão recorrido confirma a sentença de primeira instância havendo assim dupla 

conforme, sem divergência doutrinal ou jurisprudencial;
3ª As questões suscitadas nada têm a ver com os presentes autos;
4ª No caso dos autos, provou -se que a sociedade — que é uma SGPS — em 2000 efectuou rein-

vestimento de mais valias na aquisição de participações sociais;
5ª Tal reinvestimento foi relevado nas contas do exercício de 2000, devidamente aprovadas, com 

certificação legal e auditoria externa;
6ª Tais operações foram expressamente declaradas na declaração fiscal relativa ao exercício de 2000;
7ª A Administração Tributária não pôs em causa a declaração relativa ao ano de 2000, que assim 

se consolidou na ordem jurídico -tributária;
8ª A Inspecção Geral de Finanças — na sua acção fiscalizadora sobre a sociedade gestora de par-

ticipações sociais — verificou todas as operações de reinvestimento efectuadas e declaradas relativas 
ao ano de 2000;

9ª A prova testemunhal é admissível em processo tributário (e não apenas em sede de procedi-
mento tributário);

10ª A aquisição de acções não está pela lei comercial sujeita a forma escrita, nem para a validade, 
nem para a prova.

11ª O tribunal baseou -se nos documentos e nos depoimentos prestados nos autos — basta atentar 
na matéria de facto provada, maxime alíneas E), E), G), H),

12ª O douto acórdão recorrido não violou nenhuma lei substantiva ou processual.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu parecer para sufragar o entendimento já 

vertido no parecer de fls. 310 e 311, que coincide com o teor do que vem decidido.
1.4. Colhidos que foram os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em 

conferência, tendo em conta que constitui jurisprudência actualmente pacífica nesta Secção de Con-
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tencioso Tributário que o recurso de revista excepcional, previsto no artigo 150.º CPTA, é admissível 
no âmbito do contencioso tributário.

2. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no.º 5 do referido 
preceito legal.

Tal preceito prevê, assim, a possibilidade recurso de revista excepcional para o STA quando 
esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista 
de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma 
melhor aplicação do direito.

Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excepcionalidade deste recurso, 
referindo que ele só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito, sob pena de se desvir-
tuarem os fins tidos em vista pelo legislador. Como se refere na exposição de motivos do CPTA “num 
novo quadro de distribuição de competências em que o TCA passa a funcionar como instância normal 
de recurso de apelação, afigura -se útil que, em matérias de maior importância, o Supremo Tribunal 
Administrativo possa ter uma intervenção que, mais do que decidir directamente um grande número 
de casos, possa servir para orientar os tribunais inferiores, definindo o sentido que deve presidir à 
respectiva jurisprudência em questões que, independentemente de alçada, considere mais importan-
tes. Não se pretende generalizar o recurso de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma 
acrescida morosidade na resolução dos litígios. Ao Supremo Tribunal Administrativo caberá dosear 
a sua intervenção, de forma a permitir que esta via funcione como válvula de segurança do sistema”.

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

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

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

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

Vejamos se tais requisitos se verificam no caso vertente.
As questões que a Recorrente coloca para apreciação neste recurso de revista são as de saber se 

a Administração Tributária pode pedir ao contribuinte a apresentação de documentos externos que 
comprovem os lançamentos internos na contabilidade relativamente ao reinvestimento de mais -valias, e 
se, inexistindo esses documentos externos, são admissíveis todos os meios de prova para comprovação 
desse reinvestimento.

Ora, da leitura do acórdão recorrido ressalta como evidente que a primeira questão não se mostra 
controvertida.

Com efeito, nem a decisão proferida em 1ª instância nem o acórdão do TCAS que a confirmou 
põem em causa o direito que assiste à Administração de pedir a apresentação desses documentos. O que 
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se concluiu em ambas as instâncias foi que, não obstante a sociedade B……………………, S.A., não 
ter facultado à Administração Tributária a documentação externa referente ao reinvestimento das mais-
-valias, tornando legítima a correcção efectuada, podia vir provar, já em sede de impugnação judicial 
que deduziu contra a correcção e subsequente acto de liquidação de imposto, que tal reinvestimento 
se realizara.

Não se evidenciando qualquer dissídio quanto à mencionada primeira questão, inexiste aqui ma-
téria susceptível de reapreciação, e, por conseguinte, de recurso de revista, razão porque não pode este 
tribunal, obviamente, pronunciar -se sobre ela.

No que se refere à segunda questão, o TCAS confirmou a sentença proferida na 1ª instância, 
argumentando o seguinte:

«A sentença recorrida julgou provado o reinvestimento das mais -valias, nomeadamente, com 
base na prova testemunhal produzida nos autos. (…)

Ora, de acordo com o disposto no art. 115º, n.º 1, do CPPT, no processo judicial tributário, “São 
admitidos os meios gerais de prova.”.

Em face desta regra de admissibilidade de todos os meios de prova, quando não existir lei espe-
cial exigindo determinado tipo de prova, os interessados podem servir -se de qualquer meio legal de 
prova, sendo certo que é no processo judicial tributário, maxime na impugnação judicial onde se visa 
apurar a legalidade da actuação da AT, que esta regra assume relevância garantística, quer para os 
interessados quer para a própria AT, não valendo “no processo de impugnação judicial limitações 
de prova que não resultem de proibições gerais de meios de prova, designadamente, não poderão 
considerar -se obstáculo à averiguação da verdade material limitações probatórias estabelecidas pelos 
próprios particulares ou pela lei para vigorarem no âmbito das suas relações contratuais.” (cfr. neste 
sentido JLS in CPPT anot. e com., 2006, Áreas Editora, vol. I, pag. 823/824).

Alegando o ora recorrido, então impugnante, o direito a declarar o reinvestimento no exercício 
de 2000, com todos os efeitos jurídicos decorrentes, a ele incumbia, enquanto sujeito, o ónus da prova 
da realidade das operações subjacentes ao registo contabilístico, nos termos do disposto no art. 74º, 
n.º 1 da LGT.

Atenta a matéria de facto provada e não impugnada nesta sede de recurso jurisdicional, o recor-
rido cumpriu tal ónus, sendo certo que para a compra e venda das participações sociais não existe lei 
especial exigindo determinado tipo de prova, nem em sede de IRC existe tal exigência para a prova 
dos reinvestimentos.

Efectivamente, na declaração de IRC de 2000 a B………….. fez constar do quadro 10 o reinves-
timento das mais -valias em causa.

Em sede de inspecção, não obstante as diligências efectuadas, não foram apresentados à AT os 
documentos de suporte.

Do balanço e demonstração de resultados, ano de 2002, resulta que as mais -valias obtidas em 
1999 foram reinvestidas em 2000.

Aquelas contas foram auditadas e foram aprovadas em assembleia -geral.
Todas as testemunhas inquiridas, devidamente ajuramentadas, foram unânimes em declarar que 

o reinvestimento das mais -valias ocorreu no ano de 2000, facto que a própria AT reconhece a fls. 265 
dos autos — art. 2º das suas alegações em 1ª instância.

A própria IGF, que em 2006 elaborou o mapa de participações detidas pela B…………….. e 
que se mantinham na sua titularidade não exteriorizou qualquer dúvida sobre o reinvestimento pela 
aquisição de participações sociais.

Assim sendo, a sentença recorrida não merece a censura que lhe é dirigida.».
Neste recurso de revista, a Fazenda Pública continua a defender que a prova de um reinvestimento 

carece de ser produzida através de documentos externos que suportem o respectivo lançamento con-
tabilístico, não podendo assentar em documentos internos ou em prova testemunhal, motivo por que, 
em seu entender, o acórdão fez errada interpretação do que dispõe o art. 115º, n.º 1, do CPPT, face ao 
disposto nos arts. 17º, 44º, e alínea a) do n.º 3 do art. 115º do CIRC. E advoga que a matéria em causa 
assume relevância jurídica ou social pela sua utilidade jurídica, que extravasa os limites da situação 
singular face à possibilidade da sua repetição num número indeterminado de casos futuros, reclamando, 
também por isso, uma interpretação pacificadora e uniforme pelo STA.

Ora, salvo o devido respeito, a questão que a Recorrente coloca não revela especial ou particular 
complexidade do ponto de vista intelectual e jurídico, não revestindo dificuldade ou relevância superior 
à comum. Isto é, a questão não se apresenta como particularmente controversa ou problemática, não 
demandando a realização de operações exegéticas de especial dificuldade que tornem recomendável a 
intervenção deste Supremo Tribunal. O que nos leva a concluir no sentido de que tal questão não reveste 
uma relevância jurídica fundamental face à definição que acima deixámos explicitada.

E também não se vislumbra uma relevância social fundamental na apreciação da dita questão, 
dado que a controvérsia proposta não se revela susceptível de expansão para além dos estreitos limites 
da situação singular em que se verificou.
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Finalmente, não está em causa a uniformização do direito, já que a tese perfilhada pelo ques-
tionado acórdão é uma das soluções plausíveis de direito – que, aliás, tem vindo a ser acolhida pela 
doutrina e pela jurisprudência dos Tribunas Superiores em matéria de documentação de custos fiscais 
ao afirmarem que apesar da deficiente documentação do custo ou da falta de idoneidade dos respectivos 
documentos de suporte, o contribuinte pode produzir prova (ainda que testemunhal) para comprovar 
que suportou esse encargo.

A discordância com o sentido do decidido, embora susceptível de legitimar um recurso jurisdi-
cional ordinário (caso ele fosse admissível), revela -se processualmente ineficaz para o efeito jurídico 
a que se destina – admissibilidade da revista excepcional –, pois esta não pode ser utilizada para a 
imputação de erros de julgamento ao acórdão recorrido sem a verificação dos requisitos previstos no 
art.º 150º do CPTA.

Por último, não se visiona na apreciação feita pelo tribunal recorrido qualquer erro grosseiro ou 
decisão descabidamente ilógica, ostensivamente errada ou juridicamente insustentável que imponha a 
admissão da revista como claramente necessária para uma melhor aplicação do direito. Pelo contrário, 
o acórdão recorrido constitui uma decisão claramente plausível e ancora -se em avalizada doutrina. Pelo 
que fica igualmente afastada a necessidade de este Tribunal intervir nesse quadro.

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

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

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 27 de Novembro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Ca-
simiro Gonçalves. 

 Acórdão de 27 de Novembro de 2013.

Processo n.º 1221/12 -30.
Recorrente: A……………., Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A………….., Lda., com os demais sinais dos autos, notificada do acórdão proferido em 2/10/2013 
(a fls. 395 a 414 dos autos) que negou provimento ao recurso por si interposto da sentença do Tribunal 
Administrativo Fiscal de Viseu, que julgara improcedente a impugnação judicial deduzida contra o acto 
de indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de taxa de promoção relativa ao mês 
de Maio de 2004, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, vem, ao abrigo do disposto no art. 125º 
do CPPT e nos arts. 668º, n.º 1, alínea d) e n.º 4, 716º, 203º, n.º 1 e 205º, n.º 1 do CPC (redacção ao 
tempo) e nos termos de fls. 420 a 433 dos autos, arguir nulidades processuais decorrentes da violação 
do princípio do contraditório e por ter sido apreciada matéria de facto, bem como invocar a nulidade 
do próprio acórdão, por omissão de pronúncia, quer por não se ter declarado incompetente em razão 
da hierarquia (já que se trata de excepção que é de conhecimento oficioso), quer por não se ter pro-
nunciado sobre a violação de normas comunitárias (em concreto, a norma constante do n.º 4 do art. 2º 
do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão – e bem assim o vício de inconstitucionalidade (ao 
não proceder ao requerido reenvio prejudicial para o TJUE, em alegada violação do parágrafo 3 do 
art. 267º do TFUE e do art. 8º da CRP.

2. Respondeu o Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., nos termos de fls. 435 a 440 dos autos, no 
sentido de que inexistem inequivocamente as nulidades arguidas, devendo manter -se “in totum” o 
acórdão proferido.

3. Dispensando -se os Vistos, dada a simplicidade da questão, cabe deliberar.
4. Apreciando, pois:
O acórdão ora reclamado limita -se a reiterar, acolhendo na íntegra e reproduzindo a respectiva 

fundamentação, o já então decidido por acórdão deste Supremo Tribunal, de 23/4/2013, proferido no 
recurso n.º 29/13.
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A este acórdão foram, entretanto, também imputadas, pela recorrente, nulidades e inconstitucio-
nalidade (nulidades por violação do princípio do contraditório e por contradição entre os fundamentos 
e a decisão e inconstitucionalidade pela decisão de não reenvio), sendo que as demais também arguidas 
nos presentes autos o foram igualmente em relação ao acórdão deste STA, proferido no rec. n.º 1503/12. 
E em ambos os casos, todas foram julgadas não verificadas e improcedentes por acórdãos deste mesmo 
STA, de 26/6/2013, proferidos nos ditos recursos nºs. 29/13 e 1503/12.

É este julgamento que também aqui se reitera, nos termos e com os fundamentos constantes 
desses acórdãos do STA (de 26/6/2013  - recursos nºs. 29/13 e 1503/12), para os quais se remete, salvo 
quanto à alegada nulidade resultante de contradição entre os fundamentos e a decisão, não arguida nos 
presentes autos.

Razão pela qual e consequentemente se indeferirá o requerido.
DECISÃO
Assim, nos termos e pelos fundamentos, na parte aplicável, constantes dos preditos acórdãos deste 

STA, de 26/6/2013 (recs. nºs. 29/13 e 1503/12), acordam os juízes da secção de Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o requerido.

Custas pela requerente.
Junte cópia certificada dos acórdãos proferidos em 26/6/2013 nos procs. nºs. 29/13 e 1503/12.

Lisboa, 27 de Novembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Isabel 
Marques da Silva.

Nota: Os acórdãos supra identificados encontram -se publicados em apêndice ao Diário da 
República, nos volumes correspondentes às datas em que foram proferidos. 

 Acórdão de 27 de Novembro de 2013.

Assunto:

Taxa de Promoção do Vinho. Direito Comunitário. Auxílio do Estado.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional na-
cional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do art. 92.º 
do Tratado de Roma (actual art. 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do art. 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando 
mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido pelo Estado ou 
proveniente de recursos estatais (característica típica associada à qualificação 
dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo 
procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada, sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.
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 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1232/12 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de impugnação judicial n.º 372/09.1BEVIS

1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “A…, Lda.” (a seguir Recorrente) veio recorrer para o Supremo 

Tribunal Administrativo da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que julgou impro-
cedente a impugnação judicial por ela deduzida contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa 
do acto de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo “Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.”, referente 
ao mês de Maio de 2008.

1.2 O recurso foi admitido e a Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões 
do seguinte teor:

«A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-
cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Maio de 2008.

B. A A… não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando os 
mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação da 
pretensão da Impugnante» – cf. página 22 da sentença proferida nos autos –, sendo que neste entendi-
mento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto é 
que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de noti-
ficação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A… à aludida taxa de promoção nos presentes 
autos: a violação do disposto no artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) e 
consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A… perante os órgãos jurisdicionais nacionais – cf., 
neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, 
Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito directo 
da proibição de execução prevista no art. 93.º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual art. 88.º, 
n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposição.» – cf. 
Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD – BRABANT, processo C -174/02 
[sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, Acórdão de 
21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -39/94.

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno comu-
nitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição comunitária 
que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A…teria 
legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros 
que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do 
artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de 
compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da intervenção 
da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 1 
do artigo 108.º do TFUE), detém a competência – exclusiva – para proceder ao exame permanente da 
compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu – ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender… – o 
teor da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita 
e detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.
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J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a presente 
acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito 
Comunitário […]

73. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a contra-
riedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que auto liquidou».

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A… não alega a con-
trariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não 
procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e 
os destinados à exportação, mencionada na página 32 da sentença posta em crise).

L. A A… sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não notificação 
prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao arrepio do 
disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) – cf. petição inicial que 
dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos au-
tos – cf. alíneas F), G) e H) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o 
procedimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A… com a sua petição inicial e dada por 
integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão – cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004 – conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, que 
ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em 
causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios 
não notificados».

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário – juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações 
contraditório C 43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, Estado Português não lhe podia ter dado execução, 
atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual 
n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf. página 22 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e – pior – 
olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios […] O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra violada 
no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de uma 
qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «a instauração pela impugnante da presente acção de im-
pugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a aspectos 
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parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente improcedente» – cf. 
página 20 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 87.º da contestação do IVV.

W. O reembolso – ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela A…, 
com as demais consequências legais – requerida nos presentes autos não decorre da adopção, por parte 
da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por considerar 
que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria a final, com 
o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito dessa decisão); 
decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução 
constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado a 
Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/in-
compatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), decisão 
que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada nos autos conexos 371/09.3BEVIS e 
cuja junção certificada aos presentes autos foi ordenada pelo Tribunal a quo (conforme melhor decorre 
da nota prévia à sentença de que ora se recorre) – cf. alínea H) dos factos provados.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. Parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV nos autos conexos 371/09.3 BEVIS, 
cuja junção certificada aos presentes autos foi ordenada pelo Tribunal a quo (conforme melhor decorre 
da nota prévia à sentença de que ora se recorre).

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV – A) respectivo).

BB. Tais medidas – em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos – eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas por 
mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a juris-
prudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as jurisdições 
nacionais devem acautelar, desprotegidos.» – cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a petição de 
impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art. 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» – cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante – isso sim – para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia – conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida – a 
taxa de promoção – é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à pu-
blicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado comum 
é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório C43/2004.
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HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa in-
fluencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição 
do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção 
e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia 2 [2 Cf. entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970,França/Comissão; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALSTER, OPEN-
BAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTLIJK NOORD -BRABANT], este 
concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado – a taxa de promoção – é parte integrante 
da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos 
auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios 
com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida – cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.» – cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 130 
da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio modo 
de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível com as 
normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio propriamente 
dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores nacionais 
do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios pro-
priamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido – como o foi (cf. pará-
grafo 132 da decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das cam-
panhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos 
nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108.º, 
n.º 3, do TFUE») – impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos 
actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabeleci-
mento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é 
contrário ao Direito Comunitário – o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente 
ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Maio de 2008 e veio a ser, com manifesto 
erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, do Tra-
tado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, colect., p. I -3735, n.º 31).» - cf. 
parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003 proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)» – cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, 
de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
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decisão final da Comissão.» – cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no 
processo C -261/01 e 262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito di-
recto do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos 
particulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da 
Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por 
terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).» cf. parágrafo 63 do Acórdão 
do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-
teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as con-
sequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des negociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).» – cf. parágrafo 64 
do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal – in casu, a chamada taxa de promoção – que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa 
taxa – consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de 
afectação legal percentual – financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de 
serviços e actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do 
auxílio propriamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de 
um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória – e que se 
encontra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo 
de auxílios de Estado não notificados –, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão 
sobre a respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo – e na hipótese de o Estado - Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal –, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?».

1.4 O IVV apresentou contra alegação, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção auto liquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência ao período mensal de Maio de 2008.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso – artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.º 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações – cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.
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D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior – cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE»  - cfr p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE – hoje, 
artigo 108.º, n.º 2 do TFUE –, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública res-
ponsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária 
e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 

dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si auto liquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 – cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra - alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.
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Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012 – através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 –, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cumprem 
os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

[…]
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais. Só nestes 
termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!».

1.5 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo e dada vista ao Ministério Público, 
o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer.

1.8 Colheram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.9 As questões que cumpre apreciar e decidir, a primeira suscitada pelo Recorrido e as demais 

suscitadas pela Recorrente, são as de saber
• se as conclusões das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do Código 

de Processo Civil (CPC), na redacção em vigor à data (1), assim obstando ao conhecimento do objecto 
do recurso [cfr. alíneas conclusões E) F) e G)]; na negativa,

• se a sentença incorreu em erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em 
causa nos autos, relativa ao mês de Maio de 2008, padece de ilegalidade por falta de notificação prévia 
à Comissão Europeia em conformidade com o disposto no n.º 3 do art. 88.º do Tratado da Comunidade 
Europeia (TCE) – actual n.º 3 do art. 108.º (2) do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) – e aferir da necessidade de proceder ao reenvio prejudicial ao Tribunal de Justiça da União 
Europeia (TJUE) para conhecimento das questões colocadas na parte final das conclusões.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida foi fixada a seguinte factualidade:
«A) No dia 27 de Junho de 2008, a A… procedeu à autoliquidação da quantia de € 28.479,44, a 

título de taxa de promoção referente ao mês de Maio de 2008, cfr. documento n.º 1 junto com o pedido 
de revisão oficiosa, a qual por sua vez é o doc. 1, que instrui a petição inicial desta Impugnação aqui 
dado por reproduzido o mesmo se dizendo dos demais elementos infra referidos;

B) O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
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que fixa o valor da taxa, factualidade que resulta dos articulados apresentados pelas Partes, ou seja não 
do objecto de dissenso;

C) Em 22/12/2008 a A… apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida em A. 
vide artigo da petição inicial e doc. n.º 2 que instruiu a petição inicial;

D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009, cfr. doc. 2 que instruiu a petição 
inicial;

E) Em 09/02/2009, via postal, a Impugnante remeteu a petição inicial que deu origem à presente 
Impugnação, vide fls. 2 e sgs.;

F) No dia 1 de Dezembro de 2004 a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE com 
vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado, 
encontrando -se o referido procedimento em curso, não tendo ainda sido adoptada decisão definitiva sobre 
o mérito da causa, verificando -se apenas a apreciação liminar melhor especificada na alínea seguinte, 
cfr. doc. n.º 3 que instruiu a petição inicial;

G) Do documento da Comissão Europeia – publicado no JOUE – C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

«Auxílio Estatal – Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho Convite para 

apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art 88.º do Tratado CE (2005/C 92/06)” extracta -se 
o que infra se registará dando -se o demais por reproduzido:

“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa,… sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizados, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ali exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-

dade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio estatal;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão».

idem anterior;
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H) A Comissão Europeia encerrou o procedimento a que vimos aludindo através de decisão pro-
ferida em 20 -07 -2010, que Portugal questionou através do competente recurso de anulação que dirigiu 
ao Tribunal Geral da União Europeia, decisão:

…
 - limitada até 31 de Dezembro de 2006 “data da entrada em vigor das novas Orientações Comunitá-

rias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 2007 -2013, sem prejuízo da posição 
que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa data”.

…

Artigo 2.º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107.º, n.º 3, alínea c) do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3.º

Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2.º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107.º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006…” cfr. documentos 
n.º 3 e 4 juntos pelo IVV no processo conexo n.º 371/09.3B e cuja junção, através de cópia certificada 
se ordenou no inicio desta sentença.

2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
As questões ora trazidas em recurso a este Supremo Tribunal têm vindo a ser reiteradamente 

colocadas pela Recorrente e decididas em sentido uniforme em muitos outros processos.
Assim, por economia de meios e porque concordamos integralmente com a solução adoptada nos 

acórdãos que têm vindo a ser proferidos nesses processos, vamos limitar -nos a remeter para argumen-
tação aí aduzida, introduzindo apenas as alterações requeridas pelas circunstâncias do presente caso. 
Assim, como ficou dito no recente acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo, de 30 de Outubro de 2013, proferido no processo n.º 408/13 (3), que passamos a citar, 
as questões que importa conhecer e decidir no presente recurso são as seguintes:

– questão prévia – conclusões E) F) e G) da contra -alegação do Recorrido – saber se as conclu-
sões das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do CPC, e se, por isso, não é 
possível conhecer do objecto do recurso;

– questão de mérito – conclusões da alegação da Recorrente – saber se a sentença incorreu em 
erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em causa nos autos, relativa ao mês de 
Maio de 2008, padece de ilegalidade por falta de notificação prévia à Comissão Europeia em confor-
midade com o disposto no art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do art. 108.º do TFUE) e aferir da necessidade 
de proceder ao reenvio prejudicial ao TJUE para conhecimento das questões colocadas na parte final 
das conclusões.

2.2.2 QUANTO À QUESTÃO PRÉVIA
O Recorrido sustenta que as alegações da Recorrente não observam o disposto no art. 685º -A do 

CPC, pelo que não deveriam ser admitidas, já que, ao invés de atacar e rebater a decisão recorrida nos 
seus fundamentos, a recorrente limita -se a invocar a incompreensão do Tribunal a quo, baseando -se no 
que já havia invocado na sua petição inicial.

Todavia, não obstante o eventual entendimento de que as conclusões da Recorrente não corres-
pondem a conclusões sintéticas (4), delas resulta, de forma clara, o fundamento pelo qual a recorrente 
pretende a revogação do julgado e qual o vício que lhe imputa: erro de julgamento por se ter olvidado 
que a taxa de promoção padece de ilegalidade decorrente da falta de notificação prévia à Comissão 
Europeia, em conformidade com o disposto no art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE).

Deste modo, embora a Recorrente discuta ainda as mesmas questões já analisadas e decididas 
pelo Tribunal a quo – como não podia deixar de ser, por lhe estar vedado introduzir questões novas 
que não sejam de conhecimento oficioso – o certo é que explica, de forma muito clara, as razões da sua 
discordância com o julgado, ocorrendo, assim, a antítese discursiva necessária e imprescindível para 
o conhecimento do objecto do recurso.

Neste contexto, não se verifica a violação do invocado normativo nem ocorre motivo para que as 
questões colocadas no recurso não sejam conhecidas.
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2.2.3 QUANTO AO MÉRITO DO RECURSO
O presente recurso é interposto da sentença que, tendo julgado improcedente a impugnação de-

duzida pela sociedade “A…, Lda.” contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de 
liquidação da taxa de promoção cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., referente ao mês de 
Maio de 2008, manteve essa liquidação.

Essa improcedência radicou no entendimento de que da Decisão da Comissão Europeia de 20 de 
Julho de 2010, emitida no âmbito do procedimento de investigação C43/2004, resulta que as dúvidas 
dessa Comissão se circunscrevem apenas aos auxílios à promoção e publicidade do vinho português 
nos mercados de outros Estados -Membros e de países terceiros, e seu financiamento, não abrangendo 
os auxílios e financiamento no que tange aos serviços que o IVV presta ao sector vitivinícola, e, por 
conseguinte, não estando estes auxílios sujeitos ao regime previsto no art. 88.º, n.º 3, do Tratado de 
Roma, inexiste, no caso, proibição de execução, ou, sequer, qualquer problema de Direito Comunitário, 
sendo por isso legal o indeferimento do pedido de revisão oficiosa e a consequente cobrança da taxa.

A Recorrente insurge -se contra o assim decidido, advogando, por um lado, que a Decisão da Co-
missão Europeia de 20 de Julho de 2010 não transitou em julgado e apenas analisa a compatibilidade 
dos auxílios e da taxa de promoção quanto ao período decorrido até 31 de Dezembro de 2006; e, por 
outro lado, que qualquer decisão que venha a ser proferida pela Comissão sobre a mencionada questão 
é irrelevante na apreciação do caso vertente, porquanto a taxa de promoção é una e o Estado Português 
incumpriu a obrigação de notificação prévia e proibição de execução, nos termos do art. 88.º, n.º 3, do 
TCE, o que leva à invalidação dos actos de execução.

Neste contexto, a questão que a Recorrente coloca à apreciação deste Tribunal é a de saber se a 
sentença padece de erro de julgamento, em matéria de direito, por ter julgado que a taxa de promoção 
prevista no Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, não está sujeita ao regime previsto no art. 88.º, n.º 3, 
do Tratado de Roma (actual art. 108.º, n.º 3, do TFUE), inexistindo qualquer proibição de execução ou, 
sequer, qualquer problema de Direito Comunitário. Subsidiariamente, suscita a questão do reenvio ao 
TJUE para que, em caso de dúvida, aí seja proferida decisão sobre as questões prejudiciais que enuncia, 
em ordem a determinar da necessidade da notificação prévia da implementação da taxa de promoção 
em apreço e da legalidade da sua cobrança à luz do que dispõe o art. 88.º do TCE (actual art. 108.º do 
TFUE), bem como da possibilidade da directa invocação desta norma nos tribunais nacionais.

Estas questões são, todavia, em tudo idênticas (até nos pressupostos de facto) às que foram deci-
didas neste Supremo Tribunal pelo acórdão proferido em 23 de Abril de 2013, no recurso n.º 29/13 (5), 
e no qual, com fundamentação que merece a nossa inteira adesão, se concluiu no sentido da manu-
tenção da autoliquidação aí em causa e de que ficava prejudicado o pedido de reenvio prejudicial, por 
inutilidade – acórdão a que se seguiram muitos outros, nomeadamente, os prolatados em 30 de Abril 
de 2003, no processo n.º 292/13; em 22 de Maio de 2013, nos processos n.ºs 9/13, 44/13, 48/13, 53/13, 
200/13 e 1311/12; em 29 de Maio de 2013, nos processos n.ºs 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/12; em 26 de 
Junho de 2013, nos processos n.ºs 1329/12 e 55/13; em 10 de Julho de 2013, nos processos n.ºs 44/13, 
9/13, 53/13 e 200/13; de 2 de Outubro de 2013, nos processos n.ºs 1221/12, 46/13 e 177/13; de 23 de 
Outubro de 2013, nos processos n.ºs 1464/12, 31/13, 176/13 e 207/13; de 30 de Outubro de 2013, nos 
processos n.ºs 193/13, 408/13, 1081/13, 1138/13 e 1147/13.

A doutrina expendida nesse acórdão proferido no processo n.º 29/13 é inteiramente transponível 
para o presente caso – sendo, aliás, as alegações e contra -alegações substancialmente idênticas – e 
encontra -se alicerçada nas razões jurídicas resumidas no respectivo sumário.

Deste modo, atentando na regra constante n.º 3 do art. 8.º do Código Civil – que impõe ao 
julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma 
interpretação e aplicação uniformes do direito – e não se vendo que a Recorrente invoque em juízo 
novas razões que infirmem a fundamentação em que assentou essa decisão ou que levem a inflectir 
ou a divergir do entendimento aí afirmado, impõe -se remeter para essa fundamentação, que assim se 
acolhe e subscreve na íntegra.

Termos em que se irá negar provimento ao recurso com a fundamentação constante do aludido 
acórdão, desse modo ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE 
formulado pela Recorrente.

2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, decalcadas do sumário do referido 

acórdão dessa Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Abril 
de 2013, proferido no processo n.º 29/13:

I  - Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional nacional pode ser 
conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do art. 92.º do Tratado de Roma (actual art. 107.º 
do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o pro-
cesso de controlo prévio do art. 108.º, n.º 3, do TFUE.

II  - A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições do Instituto 
da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando mais de 62% do orçamento 
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afecto ao financiamento dos serviços de coordenação geral do mesmo) ao não implicar à partida um 
auxílio concedido pelo Estado ou proveniente de recursos estatais (característica típica associada à 
qualificação dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo procedi-
mento legislativo de criação.

III  - Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de averiguação, que 
a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um auxílio 
de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a 
pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

IV  - Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de tal medida 
envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento 
legislativo de criação da taxa, nem a consequente suspensão da sua execução.

V  - A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não está em causa a 
finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito Comunitário), afigura -se desproporcionada, 
sobretudo se se tiver em conta que a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento 
da actividade do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais do que 
uma pequena parte.

VI  - A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento do orça-
mento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como consequência a violação dos 
princípios da conf* * *

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo, em conferência, acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.
Junte cópia certificada do acórdão proferido em 23 de Abril de 2013, no processo n.º 29/13.

Lisboa, 27 de Novembro de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Casimiro Gonçalves — As-
censão Lopes.

Nota: O acórdão supra identificado encontra -se publicado em apêndice ao Diário da Repú-
blica, no volume correspondente à data em que foi proferido.

(1) Na redacção vigente até 31 de Agosto de 2013; na redacção dada ao Código de Processo Civil pela Lei n.º 41/2013, 
de 26 de Junho, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 36/2013, de 12 de Agosto, corresponde -lhe o n.º 3 do art. 639.º.

(2) «Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos 
relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que determinado projecto de auxílio não 
é compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107.º, deve sem demora dar início ao procedimento previsto no 
número anterior. O Estado -Membro em causa não pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento 
haver sido objecto de uma decisão final».«»

(3) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
8ef8f856c99835b980257c1a004282dd?OpenDocument.

(4) O que, porventura, poderia ter conduzido a oportuno convite no sentido de que fossem sintetizadas, em conformidade 
com o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do CPC.

(5) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
4e814ebe3e52143980257b65003c2170?OpenDocument. 

 Acórdão de 27 de Novembro de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do vinho. Direito comunitário. Auxílio do estado.

Sumário:

 I  —  Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional na-
cional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do art. 92.º 
do Tratado de Roma (actual art. 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do art. 108.º, n.º 3, do TFUE.
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 II —  A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando 
mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido pelo Estado ou 
proveniente de recursos estatais (característica típica associada à qualificação 
dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo 
procedimento legislativo de criação.

 III —  Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV  —  Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.

 V —  A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada, sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI —  A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1286/12 -30.
Recorrente: A…………, Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de impugnação judicial n.º 377/09.2BEVIS
1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “A…………, Lda.” (a seguir Recorrente) veio recorrer para o Su-

premo Tribunal Administrativo da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que julgou 
improcedente a impugnação judicial por ela deduzida contra o indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa do acto de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo “Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.”, 
referente ao mês de Agosto de 2003.

1.2 O recurso foi admitido e a Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões 
do seguinte teor:

«A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-
cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Agosto de 2003.

B. A A………… não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando 
os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação da 
pretensão da Impugnante» – cf. página 22 da sentença proferida nos autos –, sendo que neste entendi-
mento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto é 
que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de noti-
ficação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A………… à aludida taxa de promoção nos 
presentes autos: a violação do disposto no artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do 
TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A………… perante os órgãos jurisdicionais nacio-
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nais – cf., neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS 
DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito directo 
da proibição de execução prevista no art. 93.º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual art. 88.º, n.º 3, 
último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposição.» – cf. Acórdão 
de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD – BRABANT, processo C -174/02 [sublinhado 
nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, Acórdão de 21.11.1991, 
FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -39/94.

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno comu-
nitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição comunitária 
que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A………… 
teria legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros 
que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do 
artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de 
compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da intervenção 
da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 1 
do artigo 108.º do TFUE), detém a competência – exclusiva – para proceder ao exame permanente da 
compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu – ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender… – o 
teor da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita 
e detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário [...]

73. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que auto liquidou».

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A………… não alega a 
contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não 
procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e 
os destinados à exportação, mencionada na página 32 da sentença posta em crise).

L. A A………… sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) – cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos 
autos – cf. alíneas F), G) e H) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de 
iniciar o procedimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A………… com a sua pe-
tição inicial e dada por integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos 
provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão – cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004 – conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, que 
ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em 
causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios 
não notificados».

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário – juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações 
contraditório C 43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
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é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, Estado Português não lhe podia ter dado execução, 
atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual 
n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf. página 22 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e – pior 
– olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios […] O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra violada 
no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de uma 
qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e países 
terceiros” para procurar justificar que «a instauração pela impugnante da presente acção de impugnação 
judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a aspectos parcelares 
da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente improcedente» – cf. página 20 
da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 87.º da contestação do IVV.

W. O reembolso – ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A…………, com as demais consequências legais – requerida nos presentes autos não decorre da adopção, 
por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria a 
final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito dessa 
decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e proibição 
de execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado a 
Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/in-
compatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), decisão 
que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada nos autos conexos 371/09.3BEVIS e 
cuja junção certificada aos presentes autos foi ordenada pelo Tribunal a quo (conforme melhor decorre 
da nota prévia à sentença de que ora se recorre) – cf. alínea H) dos factos provados.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. Parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV nos autos conexos 371/09.3 BEVIS, 
cuja junção certificada aos presentes autos foi ordenada pelo Tribunal a quo (conforme melhor decorre 
da nota prévia à sentença de que ora se recorre).

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV – A) respectivo).

BB. Tais medidas – em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos – eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas por 
mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a juris-
prudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as jurisdições 
nacionais devem acautelar, desprotegidos.» – cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a petição de 
impugnação.
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CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art. 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» – cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante – isso sim – para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia – conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida – a 
taxa de promoção – é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa in-
fluencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição 
do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção 
e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia 2 [2 Cf. entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970,França/Comissão; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALSTER, OPEN-
BAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTLIJK NOORD -BRABANT], este 
concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado – a taxa de promoção – é parte integrante 
da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos 
auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios 
com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida – cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.» – cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios pro-
priamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido – como o foi (cf. parágrafo 
132 da decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das campanhas 
de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos nacionais 
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e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108.º, n.º 3, do 
TFUE») – impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos actos 
de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabelecimento 
daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é contrário 
ao Direito Comunitário – o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente ao acto 
de liquidação da taxa de promoção do período de Agosto de 2003 e veio a ser, com manifesto erro de 
julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003 proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)» – cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, 
de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.» – cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no 
processo C -261/01 e 262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito di-
recto do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos 
particulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da 
Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por 
terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).» cf. parágrafo 63 do Acórdão 
do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais proteger 
os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da proibição 
de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, do Tratado 
e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para tal e verifi-
cada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as consequências, 
em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos de execução 
das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. acórdãos, já 
referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des 
negociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).» – cf. parágrafo 64 do Acórdão 
do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa 
e se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal – in casu, a chamada taxa de promoção – que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
– consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual – financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?
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• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória – e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados –, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre 
a respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo – e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida me-
dida parafiscal –, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?».

1.4 O IVV apresentou contra alegação, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção auto liquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência ao período mensal de Agosto de 2003.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso – artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.º 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações – cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior – cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE»  - cfr p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
– hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE –, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as 
regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública res-
ponsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária 
e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
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da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 

dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si auto liquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 – cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra - alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas ao respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012 – através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 –, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

[…]
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais. Só nestes 
termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTICA!».

1.5 Foi dada vista ao Ministério Público e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer.
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1.8 Colheram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.9 As questões que cumpre apreciar e decidir, a primeira suscitada pelo Recorrido e as demais 

suscitadas pela Recorrente, são as de saber
• se as conclusões das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do Código 

de Processo Civil (CPC), na redacção em vigor à data (1), assim obstando ao conhecimento do objecto 
do recurso [cfr. alíneas conclusões E) F) e G)]; na negativa,

• se a sentença incorreu em erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em 
causa nos autos, relativa ao mês de Agosto de 2003, padece de ilegalidade por falta de notificação prévia 
à Comissão Europeia em conformidade com o disposto no n.º 3 do art. 88.º do Tratado da Comunidade 
Europeia (TCE) – actual n.º 3 do art. 108.º (2) do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) – e aferir da necessidade de proceder ao reenvio prejudicial ao Tribunal de Justiça da União 
Europeia (TJUE) para conhecimento das questões colocadas na parte final das conclusões.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida foi fixada a seguinte factualidade:
«A) No dia 15 de Setembro de 2003, a A………… procedeu à autoliquidação da quantia de 

€ 97.923,88, a título de taxa de promoção referente ao mês de Agosto de 2003, cfr. documento n.º 1 
junto com o pedido de revisão oficiosa, a qual por sua vez é o doc. 1, que instrui a petição inicial desta 
Impugnação aqui dado por reproduzido o mesmo se dizendo dos demais elementos infra referidos;

B) O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa, factualidade que resulta dos articulados apresentados pelas Partes, ou seja não 
do objecto de dissenso;

C) Em 22/12/2008 a A………… apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida 
em A. vide artigo da petição inicial e doc. n.º 2 que instruiu a petição inicial;

D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009, cfr. doc. 2 que instruiu a petição 
inicial;

E) Em 09/02/2009, via postal, a Impugnante remeteu a petição inicial que deu origem à presente 
Impugnação, vide fls. 2 e sgs.;

F) No dia 1 de Dezembro de 2004 a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE com 
vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado, 
encontrando -se o referido procedimento em curso, não tendo ainda sido adoptada decisão definitiva sobre 
o mérito da causa, verificando -se apenas a apreciação liminar melhor especificada na alínea seguinte, 
cfr. doc. n.º 3 que instruiu a petição inicial;

G) Do documento da Comissão Europeia – publicado no JOUE – C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

«Auxílio Estatal – Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art 88.º do Tratado CE (2005/C 

92/06)” extracta -se o que infra se registará dando -se o demais por reproduzido:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa,... sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizados, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ali exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal

…
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(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 
no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas 
de promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio es-
tatal;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão».

idem anterior;
H) A Comissão Europeia encerrou o procedimento a que vimos aludindo através de decisão pro-

ferida em 20 -07 -2010, que Portugal questionou através do competente recurso de anulação que dirigiu 
ao Tribunal Geral da União Europeia, decisão:

…
 - limitada até 31 de Dezembro de 2006 “data da entrada em vigor das novas Orientações Co-

munitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 2007 -2013, sem prejuízo 
da posição que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa 
data.

Artigo 2.º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107.º, n.º 3, alínea c) do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3.º

Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2.º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado internam para do artigo 107.º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao 
período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006...” cfr. documentos n.º 3 
e 4 juntos pelo IVV no processo conexo n.º 371/09.3B e cuja junção, através de cópia certificada se 
ordenou no inicio desta sentença.

2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
As questões ora trazidas em recurso a este Supremo Tribunal têm vindo a ser reiteradamente 

colocadas pela Recorrente e decididas em sentido uniforme em muitos outros processos.
Assim, por economia de meios e porque concordamos integralmente com a solução adoptada nos 

acórdãos que têm vindo a ser proferidos nesses processos, vamos limitar -nos a remeter para argumen-
tação aí aduzida, introduzindo apenas as alterações requeridas pelas circunstâncias do presente caso. 
Assim, como ficou dito no recente acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo, de 30 de Outubro de 2013, proferido no processo n.º 408/13 (3), que passamos a citar, 
as questões que importa conhecer e decidir no presente recurso são as seguintes:

– questão prévia – conclusões E) F) e G) da contra -alegação do Recorrido – saber se as conclu-
sões das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do CPC, e se, por isso, não é 
possível conhecer do objecto do recurso;

– questão de mérito – conclusões da alegação da Recorrente – saber se a sentença incorreu em 
erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em causa nos autos, relativa ao mês de 
Agosto de 2003, padece de ilegalidade por falta de notificação prévia à Comissão Europeia em confor-
midade com o disposto no art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do art. 108.º do TFUE) e aferir da necessidade 
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de proceder ao reenvio prejudicial ao TJUE para conhecimento das questões colocadas na parte final 
das conclusões.

2.2.2 QUANTO À QUESTÃO PRÉVIA
O Recorrido sustenta que as alegações da Recorrente não observam o disposto no art. 685º -A do 

CPC, pelo que não deveriam ser admitidas, já que, ao invés de atacar e rebater a decisão recorrida nos 
seus fundamentos, a recorrente limita -se a invocar a incompreensão do Tribunal a quo, baseando -se 
no que já havia invocado na sua petição inicial.

Todavia, não obstante o eventual entendimento de que as conclusões da Recorrente não corres-
pondem a conclusões sintéticas (4), delas resulta, de forma clara, o fundamento pelo qual a recorrente 
pretende a revogação do julgado e qual o vício que lhe imputa: erro de julgamento por se ter olvidado 
que a taxa de promoção padece de ilegalidade decorrente da falta de notificação prévia à Comissão 
Europeia, em conformidade com o disposto no art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE).

Deste modo, embora a Recorrente discuta ainda as mesmas questões já analisadas e decididas 
pelo Tribunal a quo – como não podia deixar de ser, por lhe estar vedado introduzir questões novas 
que não sejam de conhecimento oficioso – o certo é que explica, de forma muito clara, as razões da sua 
discordância com o julgado, ocorrendo, assim, a antítese discursiva necessária e imprescindível para 
o conhecimento do objecto do recurso.

Neste contexto, não se verifica a violação do invocado normativo nem ocorre motivo para que as 
questões colocadas no recurso não sejam conhecidas.

2.2.3 QUANTO AO MÉRITO DO RECURSO
O presente recurso é interposto da sentença que, tendo julgado improcedente a impugnação dedu-

zida pela sociedade “A…………, Lda.” contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto 
de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., referente ao mês 
de Agosto de 2003, manteve essa liquidação.

Essa improcedência radicou no entendimento de que da Decisão da Comissão Europeia de 20 de 
Julho de 2010, emitida no âmbito do procedimento de investigação C43/2004, resulta que as dúvidas 
dessa Comissão se circunscrevem apenas aos auxílios à promoção e publicidade do vinho português 
nos mercados de outros Estados -Membros e de países terceiros, e seu financiamento, não abrangendo 
os auxílios e financiamento no que tange aos serviços que o IVV presta ao sector vitivinícola, e, por 
conseguinte, não estando estes auxílios sujeitos ao regime previsto no art. 88.º, n.º 3, do Tratado de 
Roma, inexiste, no caso, proibição de execução, ou, sequer, qualquer problema de Direito Comunitário, 
sendo por isso legal o indeferimento do pedido de revisão oficiosa e a consequente cobrança da taxa.

A Recorrente insurge -se contra o assim decidido, advogando, por um lado, que a Decisão da Co-
missão Europeia de 20 de Julho de 2010 não transitou em julgado e apenas analisa a compatibilidade 
dos auxílios e da taxa de promoção quanto ao período decorrido até 31 de Dezembro de 2006; e, por 
outro lado, que qualquer decisão que venha a ser proferida pela Comissão sobre a mencionada questão 
é irrelevante na apreciação do caso vertente, porquanto a taxa de promoção é una e o Estado Português 
incumpriu a obrigação de notificação prévia e proibição de execução, nos termos do art. 88.º, n.º 3, do 
TCE, o que leva à invalidação dos actos de execução.

Neste contexto, a questão que a Recorrente coloca à apreciação deste Tribunal é a de saber se a 
sentença padece de erro de julgamento, em matéria de direito, por ter julgado que a taxa de promoção 
prevista no Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, não está sujeita ao regime previsto no art. 88.º, n.º 3, 
do Tratado de Roma (actual art. 108.º, n.º 3, do TFUE), inexistindo qualquer proibição de execução ou, 
sequer, qualquer problema de Direito Comunitário. Subsidiariamente, suscita a questão do reenvio ao 
TJUE para que, em caso de dúvida, aí seja proferida decisão sobre as questões prejudiciais que enuncia, 
em ordem a determinar da necessidade da notificação prévia da implementação da taxa de promoção 
em apreço e da legalidade da sua cobrança à luz do que dispõe o art. 88.º do TCE (actual art. 108.º do 
TFUE), bem como da possibilidade da directa invocação desta norma nos tribunais nacionais.

Estas questões são, todavia, em tudo idênticas (até nos pressupostos de facto) às que foram decididas 
neste Supremo Tribunal pelo acórdão proferido em 23 de Abril de 2013, no recurso n.º 29/13 (5), e no 
qual, com fundamentação que merece a nossa inteira adesão, se concluiu no sentido da manutenção da 
autoliquidação aí em causa e de que ficava prejudicado o pedido de reenvio prejudicial, por inutilidade 
– acórdão a que se seguiram muitos outros, nomeadamente, os prolatados em 30 de Abril de 2003, no 
processo n.º 292/13; em 22 de Maio de 2013, nos processos n.ºs 9/13, 44/13, 48/13, 53/13, 200/13 e 
1311/12; em 29 de Maio de 2013, nos processos n.ºs 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/12; em 26 de Junho 
de 2013, nos processos n.ºs 1329/12 e 55/13; em 10 de Julho de 2013, nos processos n.ºs 44/13, 9/13, 
53/13 e 200/13; de 2 de Outubro de 2013, nos processos n.ºs 1221/12, 46/13 e 177/13; de 23 de Outubro 
de 2013, nos processos n.ºs 1464/12, 31/13, 176/13 e 207/13; de 30 de Outubro de 2013, nos processos 
n.ºs 193/13, 408/13, 1081/13, 1138/13 e 1147/13.

A doutrina expendida nesse acórdão proferido no processo n.º 29/13 é inteiramente transponível 
para o presente caso – sendo, aliás, as alegações e contra -alegações substancialmente idênticas – e 
encontra -se alicerçada nas razões jurídicas resumidas no respectivo sumário.
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Deste modo, atentando na regra constante n.º 3 do art. 8.º do Código Civil – que impõe ao 
julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma 
interpretação e aplicação uniformes do direito – e não se vendo que a Recorrente invoque em juízo 
novas razões que infirmem a fundamentação em que assentou essa decisão ou que levem a inflectir 
ou a divergir do entendimento aí afirmado, impõe -se remeter para essa fundamentação, que assim se 
acolhe e subscreve na íntegra.

Termos em que se irá negar provimento ao recurso com a fundamentação constante do aludido 
acórdão, desse modo ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE 
formulado pela Recorrente.

2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, decalcadas do sumário do referido 

acórdão dessa Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Abril 
de 2013, proferido no processo n.º 29/13:

I  - Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional nacional pode ser 
conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do art. 92.º do Tratado de Roma (actual art. 107.
º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o 
processo de controlo prévio do art. 108.º, n.º 3, do TFUE.

II  - A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições do Instituto 
da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando mais de 62% do orçamento 
afecto ao financiamento dos serviços de coordenação geral do mesmo) ao não implicar à partida um 
auxílio concedido pelo Estado ou proveniente de recursos estatais (característica típica associada à 
qualificação dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo procedi-
mento legislativo de criação.

III  - Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de averiguação, que 
a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um auxílio 
de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a 
pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

IV  - Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de tal medida 
envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento 
legislativo de criação da taxa, nem a consequente suspensão da sua execução.

V  - A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não está em causa a 
finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito Comunitário), afigura -se desproporcionada, 
sobretudo se se tiver em conta que a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento 
da actividade do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais do que 
uma pequena parte.

VI  - A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento do orça-
mento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como consequência a violação dos 
princípios da confiança e da segurança jurídica.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo, em conferência, acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.
Junte cópia certificada do acórdão proferido em 23 de Abril de 2013, no processo n.º 29/13.

Lisboa, 27 de Novembro de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Isabel Marques da Silva —  
Casimiro Gonçalves.

Nota: O acórdão supra identificado encontra -se publicado em apêndice ao Diário da Repú-
blica, no volume correspondente à data em que foi proferido.

(1)  Na redacção vigente até 31 de Agosto de 2103; na redacção dada ao Código de Processo Civil pela Lei n.º 41/2013, de 
26 de Junho, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 36/2013, de 12 de Agosto, corresponde -lhe o n.º 3 do art. 639.º.

(2) «Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos 
relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que determinado projecto de auxílio não 
é compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107.º, deve sem demora dar início ao procedimento previsto no 
número anterior. O Estado -Membro em causa não pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento 
haver sido objecto de uma decisão final».«»

(3)  Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
8ef8f856c99835b980257c1a004282dd?OpenDocument.

(4)  O que, porventura, poderia ter conduzido a oportuno convite no sentido de que fossem sintetizadas, em conformidade 
com o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do CPC.

(5) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
4e814ebe3e52143980257b65003c2170?OpenDocument. 
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 Acórdão de 27 de Novembro de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Requisitos.

Sumário:

 I —  Os prazos de interposição do recurso de revista excepcional no contencioso tri-
butário, são os fixados nos artigos 144º, n.º 1, e 147º, n.º 1, do CPTA.

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

 III —  Não pode ser admitido o recurso de revista se a questão colocada tem uma natureza 
casuística, com contornos particulares no contexto factual e jurídico do caso con-
creto, reconduzindo -se a matérias que não revelam especial complexidade do ponto 
de vista intelectual e jurídico, sem impacto ou interesse comunitário significativo, 
e também não se antevê a necessidade de intervenção do Supremo Tribunal para 
uma melhor aplicação do direito porque não se visiona na apreciação feita pelo 
tribunal recorrido qualquer erro grosseiro ou decisão descabidamente ilógica, 
ostensivamente errada ou juridicamente insustentável.

Processo n.º 1355/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…………, SA.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA veio interpor recurso de revista excepcional, ao abrigo do disposto 
no art. 150º do CPTA, do acórdão prolatado pelo Tribunal Central Administrativo Sul que revogou 
a decisão do Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra de não admissão, por falta de 
conclusões, da reclamação que a sociedade A…………, S.A. apresentou, nos termos do art. 276º do 
CPPT, contra a decisão do órgão de execução fiscal de operar a compensação no âmbito do processo 
de execução fiscal n.º 1503201201201484.

1.1. As alegações mostram -se rematadas com o seguinte quadro conclusivo:
A) Quanto à questão de saber se, tendo sido formulado convite para apresentar conclusões na 

reclamação e não tendo sido apresentadas conclusões nem tendo sido apresentado recurso desse des-
pacho de convite para proceder à formulação das conclusões previstas no n.º 1 do art. 277º do CPPT, 
a questão de mérito da falta de conclusões ainda pode ser apreciada pelo tribunal de recurso, podendo 
este, inclusivamente, contrariar aquele juízo feito pelo Tribunal recorrido de que inexistem conclusões, 
verificam -se os requisitos que permitem a interposição de recurso de revista para o STA, nos termos 
do art. 150º do CPTA.

B) Uma vez que tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos de utilidade 
jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular, 
decorrendo da interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo 
como escopo a uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num 
número indeterminado de casos futuros.

C) Tal questão assume -se como uma questão “tipo”, que se pode repetir em inúmeros casos e que 
justifica a sua reapreciação, em sede de revista, pelo órgão de cúpula da justiça administrativa de modo 
a obter uma melhor aplicação da justiça no caso em concreto.

D) Acresce, ainda que, pela sua própria natureza, a mesma só foi colocada em sede do Tribunal 
“a quo”, pelo que, no presente processo, só o TCAS manifesta o seu entendimento sobre a mesma, 
donde, desconhecendo -se jurisprudência recente e dominante sobre a matéria, só com a intervenção 
desse STA, se assegura uma futura e necessária uniformidade de procedimentos.

E) Assim, tendo em conta não só a pertinência da questão jurídica apresentada, de natureza pro-
cessual que aqui se suscita, que se apresenta como uma questão “tipo”, susceptível de se repetir em 
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inúmeros casos futuros, mas também que há a necessidade de o órgão de cúpula da justiça administrativa, 
face ao entendimento propugnado pelo Tribunal recorrido, intervir resolvendo a questão enunciada, 
como forma de boa aplicação da justiça, neste e em outros casos futuros, está devidamente sustentada 
a especial relevância jurídica do presente recurso de revista.

F) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre ma-
téria de natureza processual complexa, acerca da qual é admissível existirem dúvidas interpretativas 
na aplicação do quadro legal relativo à possibilidade que a parte processual ainda tem de, em sede de 
recurso jurisdicional, contestar despacho do Juiz “a quo” que também não cumpriu, de que a sua peça 
processual não dispõe de conclusões.

G) Quanto ao mérito do presente recurso, o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, 
uma errada interpretação e aplicação dos artigos 277º do CPPT, 88º n.º 4 do CPTA e 672º do CPC, aos 
factos, pelo que, não se deve manter.

H) Na verdade, a questão de saber se a petição de reclamação continha, ou não, conclusões, 
já não podia ser conhecida pelo Tribunal ora recorrido, dado que o juízo efectuado pelo Tribunal de 
1ª Instância, de que a p.i. não continha conclusões, constitui caso julgado formal, por falta de recurso 
do despacho, a fls. 64.

I) O art. 277º n.º 1 do CPPT refere que: “A reclamação será apresentada no prazo de 10 dias após 
a notificação da decisão e indicará expressamente os fundamentos e conclusões.”

J) E, tendo a reclamação de acto do órgão de execução fiscal, prevista e regulada nos artigos 276º 
e segs. do CPPT, a natureza de uma acção de impugnação, como se infere dos termos da subalínea iii) 
da alínea a) do n.º 1 do art. 49º do ETAF de 2002, deverão ser -lhe aplicáveis supletivamente as normas 
da acção administrativa especial, atenta a natureza do caso omisso, por força do disposto na alínea c) 
do art. 2º do CPPT, na parte em que não devam ser aplicadas, directamente ou por analogia, normas 
próprias deste Código.

K) Assim sendo há lugar à aplicação do n.º 4 do art. 88º do CPTA que refere que: “A falta de 
suprimento ou correcção, nos termos previstos no n.º 2, das deficiências ou irregularidades da petição 
determina a absolvição da instância, sem possibilidade de substituição da petição ao abrigo do disposto 
no artigo seguinte.”.

L) Donde, uma vez que a não satisfação do convite dirigido à parte para que esta aperfeiçoe a 
sua petição de reclamação faz operar directamente a cominação prevista no n.º 4 do art. 88º do CPTA, 
salvo o devido respeito, não podia mais o Tribunal recorrido, em sede de recurso jurisdicional, emitir 
juízo acerca do vício apontado à p.i. de reclamação, de que a mesma não possuía conclusões, tendo 
sido ofendido o caso julgado formal, cfr. art. 672º do CPC.

M) E nem se diga que ao caso se aplica o n.º 6 do art. 508º do CPC. É que, tal artigo é afastado 
pela aplicação das normas do CPTA, cfr. artigos 88º e 89º do mesmo.

1.2. A Recorrida apresentou contra -alegações que concluiu da seguinte forma:
A) Quanto à tempestividade do recurso, de acordo com o disposto no artigo 283º do CPPT os recur-

sos jurisdicionais nos processos urgentes serão apresentados com as alegações no prazo de 10 dias;
B) O CPPT apresenta -se como uma norma especial face ao CPTA, pelo que deverá ser aplicado 

o prazo de 10 dias nele previsto;
C) A Recorrida foi notificada do Acórdão do TCA em 6 de junho de 2013 à semelhança da Re-

corrente, sendo que o presente recurso deu entrada apenas no dia 26 de junho de 2013;
D) Pelo que o presente recurso é intempestivo;
E) Quanto à admissibilidade do recurso, a Recorrida requereu a revista excecional do Acórdão 

do TCA que lhe indeferiu o requerimento que apresentou em juízo arguindo a nulidade por excesso de 
pronúncia e, subsidiariamente, a reforma da sentença por manifesto lapso do Acórdão de mérito antes 
prolatado que por sua vez decidiu sobre se a reclamação apresentada pela Recorrente cumpria com 
todos os requisitos de forma do artigo 277º, n.º 1 do CPPT, nomeadamente, conclusões;

F) O artigo 150º do CPTA condiciona a admissão do recurso excecional de revista à verificação 
dos seguintes pressupostos: (i) a relevância jurídico -social da questão de importância fundamental ou 
(ii) a clara necessidade de uma melhor aplicação do direito;

G) A Recorrida não fundamenta o porquê de considerar que a presente questão deve ser apreciada 
por esta instância superior;

H) Os argumentos apresentados pela Recorrida são genéricos e abstratos e não concretizados nem 
direcionados ao recurso em apreço, apenas sufragando a ideia de que o tribunal a quo decidiu mal;

I) Ainda que se considerasse que o TCA decidiu mal, o que não se concede, o que está em causa 
na revista excecional nunca será a solução jurídica concreta do caso sub judice ou a eliminação do 
erro de julgamento de modo a que o interesse da Recorrida tivesse satisfação, pois para isso existem 
os recursos ordinários;

J) A recorrida não esclarece qual o impacto (positivo ou negativo) na comunidade social que 
resultaria da apreciação da presente questão pelo tribunal “ad quem”;
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K) Acresce que, toda e qualquer questão é suscetível de se repetir “num número indeterminado 
de casos futuros”!

L) Não houve por parte do tribunal recorrido errada ou má aplicação do direito;
M) Não se pode considerar como fundamento para admissão do presente recurso de revista a falta 

de jurisprudência sobre este assunto;
N) Aliás, da falta de jurisprudência decorre a falência do argumento de que esta questão pode 

interessar a um número alargado de interessados e ser passível de repetição num número indeterminado 
de casos futuros;

O) A admissão do presente recurso deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da cele-
ridade processual;

P) O presente recurso não se mostra pois, nem adequado, nem necessário uma vez que não cumpre 
com nenhum dos requisitos do artigo 150º do CPTA;

Q) A admissão do presente recurso irá protelar, sem qualquer vantagem a apreciação da questão de 
mérito objeto da reclamação da decisão do órgão de execução fiscal interposta pela ora Recorrente;

R) Quanto ao mérito do recurso, o teor do douto despacho que convidava ao aperfeiçoamento 
da petição inicial apresentada não foi conhecido pela Recorrente, pelo que não teve a Recorrente a 
oportunidade de proceder à aclaração solicitada pelo tribunal de 1ª instância;

S) Assim, embora considere que a reclamação apresentada dá integral cumprimento ao disposto no 
artigo 277º do CPPT, o certo é que a aclaração solicitada não foi efetuada por não ter sido cognoscível 
o teor da respetiva notificação;

T) O tribunal recorrido apreciou o objeto do recurso: existência ou não de conclusões, pelo que 
não há excesso de pronúncia;

U) A cominação prevista nos artigos 88º n.º 4 e 89º n.º 2 do CPTA não acarreta a preclusão de 
recorrer da sentença que rejeitou a petição (no caso em apreço a reclamação da decisão do órgão de 
execução) apresentada;

V) Não versando o recurso sobre o mérito da causa, mas apenas sobre o cumprimento das for-
malidades do artigo 277º do CPPT, o tribunal recorrido esteve bem ao remeter a decisão de mérito ao 
tribunal recorrido.

1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer defendendo que, atento o 
disposto nos arts. 144º e 147º do CPTA, o recurso foi tempestivamente interposto em 26 de Junho de 
2013, visto que a Recorrente foi notificada da decisão recorrida em 11 de Junho de 2013, não devendo, 
contudo, ser admitido por se não verificarem os respectivos pressupostos.

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Cumpre apreciar, prioritariamente, a questão da tempestividade do presente recurso excepcional 

de revista.
Como se viu, a Recorrida sustenta que o prazo para interposição deste recurso de revista é de 

10 dias, nos termos do que dispõe o art. 283º do CPPT, por se tratar de norma especial face ao CPTA, 
e, alegando que a Recorrente foi notificada do acórdão recorrido em 6/6/2013, conclui que o recurso 
interposto em 26/6/2013 é intempestivo.

Carece, no entanto de razão.
Com efeito, é entendimento pacífico deste STA que a admissibilidade do recurso de revista ex-

cepcional no contencioso tributário assenta no que dispõe o artº n.º 26º, alínea h), do ETAF, e, atenta 
a remissão do art. 2º do CPPT, é regido pelas normas do CPTA, visto que o CPPT não o disciplina 
directamente.

Como assim, também as regras que o conformam em matéria de prazos têm de ser encontradas 
no CPTA, e não no CPPT.

Ora, quanto à interposição do recurso, o art. 144º, n.º 1, do CPTA estabelece que «O prazo para 
a interposição de recurso é de 30 dias e conta -se a partir da notificação da decisão recorrida», e o 
n.º 1 do art. 147º do mesmo diploma legal determina que «Nos processos urgentes, os recursos são 
interpostos no prazo de 15 dias (…)».

No caso vertente, trata -se de um processo urgente, e, por conseguinte, o prazo para a interposição 
do recurso é de 15 dias a contar da notificação do acórdão recorrido.

Como se constata a fls. 223 dos autos, a referida decisão foi notificada à Recorrente em 11/6/2013, 
e, nesta circunstância, o recurso instaurado em 26/6/2013 é tempestivo.

3. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal.
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Isto é, o preceito prevê excepcionalmente recurso de revista para o STA quando esteja em causa 
a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito. Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excepcionalidade deste 
recurso, frisando que ele constitui uma “válvula de segurança do sistema” que só deve ser accionada 
nesses estritos e precisos termos.

Por conseguinte, este recurso só é admissível se estivermos perante uma questão que, pela sua 
relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental, ou se a admissão deste recurso 
seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

E, como tem sido repetidamente explicado nos inúmeros acórdãos proferidos sobre a matéria, 
e que aqui nos dispensamos de enumerar, o preenchimento do conceito indeterminado de relevância 
jurídica fundamental verificar -se -á, designadamente, quando a questão a apreciar seja de elevada com-
plexidade ou, pelo menos, de complexidade jurídica superior ao comum, seja por força da dificuldade 
das operações exegéticas a efectuar, de um enquadramento normativo especialmente intricado ou da 
necessidade de concatenação de diversos regimes legais e institutos jurídicos, ou quando o tratamento 
da matéria tem suscitado dúvidas sérias quer ao nível da jurisprudência quer ao nível da doutrina.

Já relevância social fundamental verificar -se -á quando a situação apresente contornos indiciado-
res de que a solução pode ser um paradigma ou orientação para se apreciarem outros casos, ou esteja 
em causa questão que revele especial capacidade de repercussão social, em que a utilidade da decisão 
extravasa os limites do caso concreto das partes envolvidas no litígio.

Por outro lado, a clara necessidade da admissão da revista para melhor aplicação do direito há-
-de resultar da possibilidade de repetição num número indeterminado de casos futuros e consequente 
necessidade de garantir a uniformização do direito em matérias importantes tratadas pelas instâncias de 
forma pouco consistente ou contraditória  - nomeadamente por se verificar a divisão de correntes juris-
prudenciais ou doutrinais e se ter gerado incerteza e instabilidade na sua resolução a impor a intervenção 
do órgão de cúpula da justiça administrativa e tributária como condição para dissipar dúvidas – ou por 
as instâncias terem tratado a matéria de forma ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, 
sendo objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.

Em suma, a intervenção do STA no âmbito de um recurso excepcional de revista só pode considerar-
-se justificada em matérias de assinalável relevância e complexidade, sob pena de se desvirtuarem os 
fins tidos em vista pelo legislador com esse recurso.

No caso vertente, coloca -se a questão de saber se a ausência de recurso do despacho de convite 
ao reclamante para formular conclusões na petição da reclamação, nos termos previstos no art. 277º, 
n.º 1, do CPPT, conduz ao caso julgado formal sobre a matéria, impedindo o tribunal de recurso de 
se pronunciar no sentido de que não se verificava essa falta e impedindo -o de revogar a decisão do 
tribunal de 1ª instância que, na sequência do não acatamento desse convite, não admitira a reclamação 
por falta de conclusões.

Embora não tenha contra -alegado nesse recurso, a ora Recorrente arguiu, nos termos do art. 668º, 
n.º 4, do CPC, a nulidade do acórdão recorrido, defendendo, em suma, que tendo o despacho de convite 
à apresentação de conclusões transitado em julgado, o tribunal de recurso pronunciou -se sobre questão 
de que não podia conhecer, incorrendo, por isso em excesso de pronúncia.

Todavia, o TCA sustentou a improcedência da invocada nulidade, argumentando que «A nulidade 
invocada consiste, no entender da requerente, em se conhecer de questão de que não se podia tomar 
conhecimento.

In casu, conheceu -se da questão da falta de conclusões e concluiu -se no sentido de que não se 
verificava tal falta. Este conhecimento resulta da invocação da recorrente de que não se verificava tal 
falta, sendo que isso constituía objeto do recurso que o tribunal tinha que apreciar.

Não constitui, pois, tal apreciação nulidade da sentença dado que o tribunal tinha que apreciar 
essa questão que lhe tinha sido suscitada no recurso jurisdicional.

Questão diferente tem a ver com o mérito dessa apreciação que é o que parece depreender -se da 
alegação da requerente ao pretender que tal questão não devia ser apreciada por constituir questão 
decidida nos termos que invoca. Mesmo não pretendendo entrar na apreciação da questão de mérito 
por exorbitar o âmbito desta reclamação, sempre diremos que não cabe recurso do despacho que 
convide a suprir irregularidades ou insuficiências dos articulados como resulta do n.º 6 do art. 508º 
do CPC.».

Neste recurso, a ora Recorrente continua a defender a tese de que a falta de recurso do despacho 
de convite ao aperfeiçoamento da petição de reclamação determinou o seu trânsito em julgado e, por 
via disso, a impossibilidade de apreciação da questão no recurso jurisdicional da decisão de 1ª instância 
que não admitiu a reclamação por falta de conclusões, sustentando que o acórdão errou na interpretação 
e aplicação dos arts. 277º do CPPT, 88º n.º 4 do CPTA e 672º do CPC. E, advogando que a matéria 
em causa assume relevância jurídica ou social pela sua utilidade jurídica, que extravasa os limites da 
situação singular face à possibilidade da sua repetição num número indeterminado de casos futuros, 
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sustenta que o recurso de revista deve ser admitido, com vista a uma melhor aplicação e uniformização 
do direito.

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

Por outro lado, tal questão não revela especial ou particular complexidade do ponto de vista 
intelectual e jurídico, não revestindo dificuldade ou relevância superior à comum, não se antevendo, 
por conseguinte, utilidade na intervenção deste Supremo Tribunal que extravase do âmbito da relação 
que se encontra em litígio nos autos. Isto é, o interesse da matéria não ultrapassa as fronteiras deste 
concreto e singular litígio, e a questão colocada não se apresenta como particularmente controversa 
ou problemática, não demandando a realização de operações exegéticas de especial dificuldade. O que 
tudo nos leva a concluir no sentido de que tal questão não reveste uma relevância jurídica fundamental 
face à definição que acima deixámos explicitada.

E também não se vislumbra uma relevância social fundamental na apreciação da dita questão, 
por não se detectar um interesse comunitário significativo nessa apreciação e resolução, dado que os 
interesses em jogo não ultrapassam os limites do caso concreto.

E também não se visiona, na apreciação feita pelo tribunal recorrido, qualquer erro grosseiro ou 
decisão descabidamente ilógica, ostensivamente errada ou juridicamente insustentável que imponha a 
admissão da revista como claramente necessária para uma melhor aplicação do direito. Com efeito, 
nada se surpreende na fundamentação do acórdão recorrido que possa ser considerado fruto de teses 
jurídicas absurdas ou de critérios ostensivamente desconformes a princípios processuais estruturantes 
ou à prática jurisdicional corrente, pelo que fica afastada a necessidade de este Tribunal intervir nesse 
quadro.

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

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

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 27 de Novembro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Ca-
simiro Gonçalves. 

 Acórdão de 27 de Novembro de 2013.

Processo n.º 1443/12 -30.
Recorrente: A……………, Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A…………………, Lda., com os demais sinais dos autos, notificada do acórdão proferido em 
9/10/2013 (a fls. 322 a 343 dos autos) que negou provimento ao recurso por si interposto da sentença 
do Tribunal Administrativo Fiscal de Viseu, que julgara improcedente a impugnação judicial deduzida 
contra o acto de indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de taxa de promoção 
relativa ao mês de Fevereiro de 2005, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, vem, ao abrigo do 
disposto no art. 125º do CPPT e nos arts. 668º, n.º 1, alínea d) e n.º 4, 716º, 203º, n.º 1 e 205º, n.º 1 
do CPC (redacção ao tempo) e nos termos de fls. 349 a 364 dos autos, arguir nulidades processuais 
decorrentes da violação do princípio do contraditório e por ter sido apreciada matéria de facto, bem 
como invocar a nulidade do próprio acórdão, por omissão de pronúncia, quer por não se ter declarado 
incompetente em razão da hierarquia (já que se trata de excepção que é de conhecimento oficioso), quer 
por não se ter pronunciado sobre a violação de normas comunitárias (em concreto, a norma constante 
do n.º 4 do art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão – e bem assim o vício de incons-
titucionalidade (ao não proceder ao requerido reenvio prejudicial para o TJUE, em alegada violação 
do parágrafo 3 do art. 267º do TFUE e do art. 8º da CRP.
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2. Respondeu o Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., nos termos de fls. 366 a 371 dos autos, no sen-
tido de que inexistem inequivocamente as nulidades arguidas, devendo manter -se “in totum” o acórdão 
proferido.

3. Dispensando -se os Vistos, dada a simplicidade da questão, cabe deliberar.
4. Apreciando, pois:
O acórdão ora reclamado limita -se a reiterar, acolhendo na íntegra e reproduzindo a respectiva 

fundamentação, o já então decidido por acórdão deste Supremo Tribunal, de 23/4/2013, proferido no 
recurso n.º 29/13.

A este acórdão foram, entretanto, também imputadas, pela recorrente, nulidades e inconstitucio-
nalidade (nulidades por violação do princípio do contraditório e por contradição entre os fundamentos 
e a decisão e inconstitucionalidade pela decisão de não reenvio), sendo que as demais também arguidas 
nos presentes autos o foram igualmente em relação ao acórdão deste STA, proferido no rec. n.º 1503/12. 
E em ambos os casos, todas foram julgadas não verificadas e improcedentes por acórdãos deste mesmo 
STA, de 26/6/2013, proferidos nos ditos recursos nºs. 29/13 e 1503/12.

É este julgamento que também aqui se reitera, nos termos e com os fundamentos constantes 
desses acórdãos do STA (de 26/6/2013  - recursos nºs. 29/13 e 1503/12), para os quais se remete, salvo 
quanto à alegada nulidade resultante de contradição entre os fundamentos e a decisão, não arguida nos 
presentes autos.

Razão pela qual e consequentemente se indeferirá o requerido.
DECISÃO
Assim, nos termos e pelos fundamentos, na parte aplicável, constantes dos preditos acórdãos deste 

STA, de 26/6/2013 (recs. nºs. 29/13 e 1503/12), acordam os juízes da secção de Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o requerido.

Custas pela requerente.
Junte cópia certificada dos acórdãos proferidos em 26/6/2013 nos procs. nºs. 29/13 e 1503/12.

Lisboa, 27 de Novembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Isabel 
Marques da Silva.

Nota: Os acórdãos supra identificados encontram -se publicados em apêndice ao Diário da Repú-
blica, nos volumes correspondentes às datas em que foram proferidos. 

 Acórdão de 27 de Novembro de 2013.

Assunto:

Suspensão de eficácia. Inscrição de prédio na matriz. Acto lesivo.

Sumário:

 I —  No contencioso tributário (ao contrário do que acontece actualmente no conten-
cioso administrativo) o critério da impugnabilidade dos actos continua a ser o da 
sua lesividade imediata, objectiva, actual e não meramente potencial.

 II —  O regime previsto no n.º 3 do art. 134º do CPPT só se aplica a incorrecções ma-
teriais nas matrizes.

 III —  A inscrição oficiosa na matriz de uma determinada realidade física, por ter sido 
qualificada como prédio, reconduz -se a acto imediatamente lesivo dado que pro-
voca uma alteração significativa na esfera jurídica da recorrente, conferindo -lhe 
a qualidade de sujeito passivo de IMI e nessa qualidade o sujeitando a várias 
obrigações tributárias, nomeadamente declarativas e acessórias, incluindo a 
obrigação de imposto; relativamente a tal acto pode, portanto, em princípio, ser 
formulado pedido de suspensão de eficácia.

Processo n.º 1725/13 -30.
Recorrente: A…………………, S.A.
Recorrido: Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A…………………, S.A, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida 

pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga na presente providência cautelar de suspensão de eficácia 
dos actos de inscrição oficiosa de prédios na matriz predial urbana, julgou verificada a excepção dilatória 
da inimpugnabilidade do acto e, em consequência, absolveu da instância a entidade requerida.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1ª  - O objecto da acção administrativa principal de que o presente procedimento cautelar depende 

consiste na apreciação da ilegalidade e inconstitucionalidade da inscrição oficiosa da matriz de vários 
parques eólicos que a AT entendeu considerar como prédios tipo “Outros”, efectuada pelos Chefes dos 
Serviços de Finanças competentes, consistindo o pedido na declaração de nulidade de tais inscrições 
oficiosas.

2ª  - O que está em causa é desde logo e para o caso que aos presentes autos interessa a qualificação 
como prédio objecto de inscrição oficiosa na matriz.

3ª  - O acto de inscrição oficiosa na matriz de uma dada realidade qualificada como prédio pela 
Administração Tributária provoca uma alteração significativa na esfera jurídica do particular ao qual o 
“pretenso prédio” é imputado posto que é esse acto de inscrição que lhe confere a qualidade de sujeito 
passivo de IMI, sendo que, na ausência da declaração de invalidade do acto de inscrição na matriz a 
AT procederá à liquidação do referido imposto.

4ª  - Não se limitam à liquidação do IMI as consequências fiscais que decorrem para a ora Re-
querente. Desde logo, na qualidade de sujeito passivo de IMI passa a considerar -se incumbida de um 
conjunto de obrigações tributárias desde as declarativas e acessórias até à obrigação de imposto (cfr. 
artigos 18º, n.º 3 e 31º, ambos da LGT).

5ª  - Por outro lado, o facto de uma dada realidade se encontrar inscrito na matriz predial e ser 
qualificada pela AT como prédio para efeitos fiscais determina que os negócios relativos à sua trans-
missão se encontrem sujeitos a IMT/ISelo.

6ª  - O acto de inscrição oficiosa de uma dada realidade como prédio na matriz, efectuada pela 
própria AT, é um acto destacável e tem impugnabilidade contenciosa autónoma. Não é mero acto in-
terlocutório inserido num procedimento de liquidação de imposto.

7ª  - O acto pelo qual o Chefe do Serviço de Finanças decide inscrever oficiosamente na matriz 
uma determinada realidade física (que lhe parece) como prédio corresponde ao conceito de decisão, 
quer dizer, a uma determinação sobre uma certa situação jurídico -administrativa.

8ª  - Visa com tal decisão a produção de efeitos jurídicos numa situação individual e concreta.
9ª  - Trata -se de um acto unilateral de autoridade, uma figura típica do Direito Administrativo.
10ª  - Tal acto assume um carácter regulador na medida em que se dirige à produção ou ao estabe-

lecimento de uma consequência jurídica, ou seja, na determinação da condição jurídica de uma coisa, 
que não era e que por virtude daquela actuação passa a ser um prédio urbano tributável em IMI.

11ª  - Elemento essencial do conceito de acto administrativo é a de que o acto deva produzir efeitos 
externos para fora da Administração. É de intuitiva percepção que a qualificação e decisão de inscrever 
oficiosamente uma dada coisa (um aerogerador) como um prédio urbano produz, imediatamente, efeitos 
externos desfavoráveis à ora Recorrente que passa a ser sujeito passivo de IMI.

12ª  - Perante um acto administrativo da autoria do Chefe de Finanças que não comporta a apre-
ciação da legalidade do acto da liquidação pode o contribuinte como preconiza a alínea p) do n.º 1 e o 
n.º 2 do artigo 97º do CPPT contestar a sua legalidade.

Pelo que,
13ª  - A Sentença ora recorrida ao não admitir a impugnabilidade do acto de inscrição do imóvel 

na matriz viola, entre outros, o disposto nos preceitos legais citados na conclusão anterior
Termina pedindo a procedência do recurso e a revogação da sentença recorrida, com o consequente 

prosseguimento do Procedimento Cautelar como configurado por ela, recorrente.
1.3. O recorrido Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira apresentou contra -alegações, 

formulando as conclusões seguintes.
I) Os actos interlocutórios do procedimento não são imediatamente lesivos, razão pela qual a sua 

ilegalidade só pode ser suscitada aquando da eventual impugnação deduzida contra o acto final lesivo 
ou caso haja disposição expressa que permita a impugnação autónoma;

II) O artigo 134º n.º 3 do CPPT somente se aplica a incorrecções nas inscrições matriciais e que 
recaiam sob as irregularidades materiais;

III) O que não acontece quando se discute a qualificação jurídica do prédio;
IV) Seguindo o entendimento da Recorrente, estaria o douto Tribunal a “abrir” várias vias proces-

suais, sob a mesma causa de pedir, implicando a possibilidade de existirem várias decisões contraditórias, 
sob o mesmo procedimento, violando entre outros, os princípios da certeza e segurança jurídica;

V) Deste modo, não tendo ainda ocorrido a liquidação do imposto, não se poderão projectar os 
efeitos externos que permitam a impugnabilidade do acto.
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VI) Assim, a inscrição oficiosa na matriz está na categoria dos actos inimpugnáveis, ou melhor, 
naquela categoria de actos cuja impugnação terá que ser deduzida a final, que no caso sub judice ocorre 
com a notificação final da liquidação do imposto.

Termina pedindo que o recurso seja julgado totalmente improcedente.
1.4. O MP emitiu parecer, no qual se pronuncia pela procedência do recurso, dado que, sendo a 

questão controvertida a de saber se o acto de inscrição oficiosa de uma dada realidade (aerogerador) 
como prédio urbano, categoria “Outros”, na matriz é um acto imediatamente lesivo para efeitos de 
impugnação contencioso e vigorando no contencioso tributário o princípio da impugnação unitária, 
nos termos do qual, em regra só há impugnação contenciosa do acto final do procedimento, que afecta 
imediatamente a esfera patrimonial do contribuinte fixando a posição final da AT perante este, definindo 
os seus direitos e deveres, salvo quando forem os actos forem imediatamente lesivos dos direitos do 
contribuinte ou disposição expressa em sentido diferente, no caso, o acto em causa é imediatamente 
lesivo (não pode deixar de provocar uma alteração significativa na esfera jurídica da recorrente, pois que 
lhe confere a qualidade de sujeito passivo de IMI) e, como tal, pode a recorrente, querendo, sindicá -lo 
autonomamente, se o não quiser sindicar em sede de impugnação da liquidação do tributo.

1.5. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes, com indicação de serem os 

relevantes para a apreciação da excepção dilatória da inimpugnabilidade:
1  - Através dos ofícios nºs 14656298, 14656302 e 14656306, recebidos em 11.04.2013, a Reque-

rente foi notificada do VPT atribuído aos prédios inscritos na matriz predial urbana sob os artigos P -551 
da freguesia de ………., P -210 da freguesia de ……… e P -834 da freguesia de ……… – cfr. fls. 39/41 
dos autos.

2  - Por ofício n.º 14692160, recebido em 22.04.2013, a Requerente foi notificada do VPT atri-
buído ao prédio inscrito na matriz urbana, sob o artigo P -192 da freguesia de ……… – cfr. fls. 42 dos 
autos.

3  - Através dos ofícios nºs 14764508 e 14764264, recebidos em 24.05.2013, a Requerente foi 
notificada do VPT atribuído aos prédios inscritos na matriz predial urbana sob os artigos P -1249 da 
freguesia de ………. e P -187 da freguesia de ……….. – cfr. fls. 43/44 dos autos.

4  - Na sequência de solicitação efectuada em sede de requerimentos de segunda avaliação apre-
sentados pela aqui Autora para todos os prédios supra identificados, as aludidas notificações foram 
repetidas (com excepção da referida no ponto 2), através dos ofícios nºs 2283/257/2013, 2283/259/2013 
e 2283/260/2013, recebidos em 21.05.2013 e nºs. 1566, 1567, recebidos em 13.06.2013, cujo teor se 
dá aqui por integralmente reproduzido – cfr. fls. 45 e ss. dos autos.

3.1. Como decorre da factualidade assente (bem como da documentação referida no Probatório e 
constante dos autos) o acto suspendendo é de inscrição oficiosa na matriz, de um aerogerador (inscrição 
como prédio urbano, categoria “Outros”).

Sendo que a recorrente, notificada das inscrições oficiosas dos prédios aqui questionados e tendo 
deduzido, na sequência dessa notificação, uma acção administrativa especial (a correr termos no TAF 
de Braga, sob o n.º 1213/13.0BEBRG), impugnando aqueles mencionados actos de inscrição, também 
deduziu, por dependência dessa acção administrativa especial, o presente procedimento cautelar pe-
dindo a suspensão de eficácia daqueles mesmos actos de inscrição oficiosa de prédios na matriz predial 
urbana.

E a sentença recorrida absolveu da instância a entidade requerida, com fundamento em que não 
são impugnáveis os actos suspendendos (inscrição dos prédios na matriz), considerando, em síntese, 
o seguinte:

 - no art. 54º do CPPT consagra -se o princípio da impugnação unitária, só sendo possível a impug-
nação imediata dos actos procedimentais, quando haja disposição expressa nesse sentido ou quando 
o acto seja imediatamente lesivo (como é o caso das situações previstas nos nºs. 1 e 3 do art. 134º do 
CPPT: no n.º 1 o legislador considera como destacável o acto de fixação de valores patrimoniais e, 
como tal, autonomamente impugnável; e no n.º 3 admite -se expressamente a impugnação autónoma de 
qualquer incorrecção nas inscrições matriciais (mas trata -se de meras irregularidades materiais, com 
repercussão na veracidade da inscrição matricial, o que não sucede no caso dos autos em que se discute 
o conceito jurídico de prédio para efeitos de IMI).

 - ora, inexistindo qualquer outro acto que o legislador considere destacável, no âmbito da matéria 
controvertida nos autos, resulta que às restantes situações se aplica o princípio da impugnação unitária 
e, assim sendo, qualquer outra ilegalidade apenas pode ser invocada em sede de impugnação do acto 
de liquidação: o procedimento de liquidação tributária é constituído por uma série de actos prepara-
tórios e instrumentais, interligados e dirigidos à concretização de um resultado jurídico final, ou seja, 
à liquidação do imposto, só este acto (liquidação em sentido estrito) sendo susceptível de afectar, de 
forma objectiva e imediata, a esfera jurídica do contribuinte e só ele sendo, por conseguinte, o acto 
lesivo e contenciosamente impugnável.
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3.2. Discordando do assim decidido, interpõe o presente recurso, reiterando, no essencial, a argu-
mentação de que o acto impugnado é um acto destacável e tem impugnabilidade contenciosa autónoma, 
não sendo mero acto interlocutório inserido num procedimento de liquidação de imposto.

A questão aqui a apreciar prende -se, portanto, com a de saber se a sentença enferma de erro de 
julgamento ao decidir pela referida inimpugnabilidade e pela consequente absolvição da instância no 
presente meio cautelar.

Vejamos.
4.1. No art. 54º do CPPT, dispõe -se:
«1  - Salvo quando forem imediatamente lesivos dos direitos do contribuinte ou disposição expressa 

em sentido diferente, não são susceptíveis de impugnação contenciosa autónoma os actos interlocutó-
rios do procedimento, sem prejuízo de poder ser invocada na impugnação da decisão final qualquer 
ilegalidade anteriormente cometida.

2 – Sem prejuízo do disposto no n.º 1, o procedimento de revisão da matéria tributável fixada 
por métodos indirectos é igualmente aplicável à revisão das correcções quantitativas que não sejam 
meramente aritméticas efectuadas pela administração tributária.

3  - O disposto no n.º 2 não se aplica caso o contribuinte tenha optado por recurso hierárquico 
com efeito suspensivo da liquidação.»

Não sofre dúvida que neste transcrito art. 54º do CPPT se consagra um princípio de impugnação 
unitária, segundo o qual só é possível, em regra, impugnar o acto final do procedimento e não já os 
actos interlocutórios ou procedimentais, dado que só aquele acto final atinge ou lesa, imediatamente, 
a esfera jurídica do contribuinte, fixando a posição da administração tributária perante este e definido 
os seus direitos e obrigações.

E dele resulta, ainda, que no contencioso tributário (e ao contrário do que acontece actualmente no 
contencioso administrativo – em que no n.º 1 do art. 51º do CPTA se estabelece que são impugnáveis 
os actos administrativos com eficácia externa, especialmente, aqueles cujo conteúdo seja susceptível 
de lesar direitos ou interesses legalmente protegidos), o critério da impugnabilidade dos actos continua 
a ser o da sua lesividade imediata, ou seja, a lesividade objectiva, imediata, actual e não meramente 
potencial. E sendo a esta luz que deve ser encarado o princípio da impugnação unitária, inviabilizador 
da impugnabilidade dos actos procedimentais, compreende -se que só deve ceder naqueles casos em 
que o legislador consagrou norma expressa em sentido contrário ou naqueles casos em que se verifica a 
lesividade imediata do acto e em que, por isso, se torna imprescindível assegurar a tutela judicial efectiva 
em relação a esse tipo de acto, sendo que o conceito engloba apenas as situações de lesão imediata e 
actual, estando excluídas da garantia os actos cuja lesividade seja apenas potencial. (1)

Ou seja, como se escreve no recente acórdão desta Secção do STA, de 23/10/2013, rec. n.º 01361/13, 
compreende -se que «no procedimento tributário, os actos interlocutórios, sendo meramente instrumentais 
ou preparatórios da decisão final, ainda que ilegais, não sejam, em princípio, lesivos dos interesses 
do contribuinte, pois a sua situação tributária não fica com eles definida ou resolvida. Razão por que 
a sua ilegalidade só pode ser suscitada aquando da impugnação deduzida contra o acto final, excepto 
se se tratar de um dos seguintes actos susceptíveis de impugnação imediata: (i) actos interlocutórios 
cujo escrutínio imediato e autónomo se encontre expressamente previsto na lei (“actos destacáveis”); 
(ii) actos que, embora inseridos no procedimento e anteriores à decisão final, sejam imediatamente 
lesivos, abrindo -se então a possibilidade da sua impugnação imediata, sem prejuízo de a sua ilega-
lidade poder ainda ser suscitada na impugnação que venha a ser deduzida contra o acto final; (iii) 
actos trâmite que ponham um ponto final na relação da administração com o interessado, já que nestes 
casos, muito embora o acto continue a ser, na economia geral do procedimento, um acto preparatório 
pré -ordenado ao acto final, é para o seu destinatário o acto que define a posição da Administração e, 
por isso, o acto lesivo dos seus direitos ou interesses legítimos.

Já se estivermos perante um procedimento de natureza estritamente administrativa, a impug-
nabilidade do acto depende apenas da sua externalidade, tornando -se irrelevante, para aferir da 
sua impugnabilidade, que ele seja definitivo ou não, lesivo ou não, bem como a sua localização no 
procedimento (início, meio ou termo) (Como explicitam Mário Aroso de Almeida e Carlos Alberto 
Cadilha in “Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos”, págs. 258 e segs.: 
“são externos os actos que produzem efeitos jurídicos no âmbito das relações entre a Administração 
e os particulares ou que afectam a situação jurídico -administrativa de uma coisa. Ao que, hoje, se 
devem acrescentar os actos que se inscrevem no âmbito de relações entre entidades públicas. Por 
contraposição, actos internos são aqueles que se inscrevem no âmbito das relações inter -orgânicas ou 
das relações de hierarquia e que apenas indirectamente se poderão reflectir no ordenamento jurídico 
geral”.), pois o art. 51º n.º 1 do CPTA permite que se impugnem os actos preparatórios ou de trâmite 
«com eficácia externa», bastando que eles tenham efeitos externos susceptíveis de lesarem direitos ou 
interesses legalmente protegidos (embora se o impugnante for um particular se exija também que o 
acto tenha alcance lesivo para si, conquanto isso se prenda já com o pressuposto processual da legiti-
midade activa para impugnar um acto com efeitos externos) (Segundo doutrina e a jurisprudência do 
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STA, a impugnabilidade do acto, embora indissociável da questão da legitimidade para o impugnar, 
não se confunde com esta, situando -se num plano anterior, de cariz objectivo e não subjectivo, sendo, 
por isso, no âmbito da legitimidade que hoje se coloca, no contencioso administrativo, a questão da 
lesividade do acto, que já não enquanto atributo da sua impugnabilidade  - cf. Mário Aroso de Almeida, 
in “O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos”, p. 135, e o mesmo autor e Fernan-
des Cadilha, in “Código de Processo nos Tribunais Administrativos”, p. 311, e Vieira de Andrade, in 
“A Justiça Administrativa”, 3ª ed., p.242/3. E na jurisprudência, entre outros, o Ac. da Secção de CA 
do STA de 16/12/2009, no recurso n.º 0140/09.).

Pelo que se torna essencial saber, antes de mais, se os actos em causa na presente providência 
cautelar e cuja suspensão de eficácia se pretende, foram praticados num procedimento de natureza 
estritamente administrativa ou num procedimento de natureza tributária.»

4.2. No caso, não se vê que haja disposição expressa que permita a impugnação contenciosa directa 
de acto de inscrição oficiosa de dada realidade como prédio urbano na matriz.

De facto, o n.º 3 do art. 134º do CPPT só se aplica a incorrecções materiais nas matrizes (asserção 
com a qual a Fazenda Pública também concorda – cfr. as Conclusões II e III das contra -alegações), 
sendo certo que no caso em análise estamos perante um eventual erro de qualificação de determinada 
realidade (aerogerador).

E da interpretação conjugada do n.º 3 do art. 134º do CPPT e do n.º 3 do art. 130º do CIMI, resulta 
um alargamento quanto aos fundamentos do pedido de correcção nas inscrições matriciais que podem 
ter por base quaisquer erros materiais que afectam a veracidade de características previamente definidas 
e demais dados respeitantes aos imóveis a inscrever nas respectivas matrizes.

Assim, considerando o caso dos autos, logo se conclui que não estamos perante uma situação de 
mero erro material com repercussão na veracidade da inscrições matricial, como é exigido pela análise 
conjugada dos preceitos constantes daqueles referidos normativos, mas estamos, antes, perante uma 
questão jurídica que é prévia e respeita à qualificação jurídica dos factos tributários (cfr. o acórdão do 
STA, de 5/12/2012, proc. n.º 0830/12). Isto é, no caso, a inscrição matricial pressupõe a resolução da 
questão prévia da qualificação da natureza jurídica do prédio em causa, rectius, da realidade física em 
causa, nomeadamente quanto a saber se essa realidade (aerogerador) deve ser qualificada como prédio 
(urbano na espécie “outros”) em conformidade com a lei aplicável.

A recorrente não alega a existência de um mero erro material, mas sim um vício substancial, 
quanto à própria qualificação jurídica da realidade levada à matriz.

Ora, como aponta o MP, afigura -se -nos que o acto em causa (o acto cuja suspensão de eficácia se 
pretende) é imediatamente lesivo, e que, como tal, pode a recorrente, querendo, sindicá -lo autonoma-
mente, se o não quiser sindicar em sede de impugnação da liquidação do tributo. (2)

Na verdade, aquele acto suspendendo não pode deixar de provocar uma alteração significativa na 
esfera jurídica da recorrente, pois que lhe confere a qualidade de sujeito passivo de IMI e nessa qualidade 
passa a estar sujeita a várias obrigações tributárias, desde as declarativas e acessórias, até à obrigação de 
imposto, nos termos do disposto nos arts. 18º n.º 3 e 31º da LGT. Acrescendo que, a partir do momento 
em que a realidade física (aerogerador) aqui em causa está inscrita como prédio na matriz para efeitos 
fiscais, até os negócios relativos à sua transmissão se encontrem sujeitos a IMT/Imposto Selo.

A questionada inscrição da dita realidade física constituída pelo aerogerador, na matriz como pré-
dio urbano, determina, portanto, lesividade efectiva e actual e não simplesmente hipotética, sendo que, 
como salienta o MP, dificilmente se compreenderia, também, que o legislador permitisse a sindicância 
directa e imediata (por via graciosa/contenciosa) de meras irregularidades materiais das matrizes e não 
de erros de qualificação das realidades inscritas, oficiosamente, nas mesmas matrizes, com imediata 
repercussão na esfera jurídica dos contribuintes.

E nem se diga (como a entidade recorrida, nas Conclusões IV e V das contra -alegações) que 
seguindo o entendimento da recorrente se estará a permitir a abertura de várias vias processuais, sob 
a mesma causa de pedir, implicando a possibilidade de existirem várias decisões contraditórias, sob o 
mesmo procedimento, violando entre outros, os princípios da certeza e segurança jurídica: na verdade, 
os pressupostos para a qualificação de determinada realidade como prédio e para a consequente inscri-
ção deste na matriz ainda se diferenciam dos pressupostos atinentes aos (vários) factos tributários que 
dessa inscrição podem resultar, e daí que, apesar de não ter ainda ocorrido a liquidação do imposto, 
se projectem desde logo os apontados efeitos externos e lesivos, determinantes da impugnabilidade 
do acto.

Aceitando -se e concluindo -se, pois, pela sindicabilidade directa e autónoma do acto suspendendo e, 
consequentemente, pela inerente impugnabilidade, do mesmo modo se haverá de concluir pela possibi-
lidade de ser pedida a suspensão da respectiva eficácia. Ocorrendo, assim, o alegado erro de julgamento 
por parte da sentença recorrida, a clamar pela respectiva revogação e pela consequente baixa dos autos 
à instância, para apreciação do mérito da causa, se a tanto nada mais obstar.
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DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e ordenar 

a baixa dos autos à 1ª instância para, fixada a pertinente factualidade, se conhecer do mérito da causa, 
se a tanto nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 27 de Novembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Isabel 
Marques da Silva.

(1) Cfr. Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 6ª ed., 2011, 
I vol., p. 467.

(2) Sobre esta faculdade alternativa, cfr. Jorge Lopes de Sousa, loc. cit., p. 470. 

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Oposição à Execução Fiscal. Fundamentos. artigo 204.º n.º 1 alíneas a) e i) do CPPT. 
Compensação. (Não) Convolação.

Sumário:

 I —  Não constitui fundamento de oposição à execução fiscal a pretensa ilegalidade 
da liquidação adicional de IMT resultante de actualização do Valor Patrimonial 
Tributário do prédio.

 II —  O meio processual adequado para sindicar a legalidade da compensação da dívida 
exequenda por iniciativa da Administração tributária é a reclamação judicial 
prevista nos artigos 276.º e seguintes do CPPT.

 III —  A convolação da petição de oposição em reclamação judicial não deve ser deter-
minada quando se traduza na prática de um acto inútil, o que sucede, designada-
mente, quando se apure que esta seria intempestiva.

Processo n.º 18/13 -30.
Recorrente: A………., S.A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório –
1 – A………., S.A., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da decisão do 

Tribunal Tributário de Lisboa, de 27 de Abril de 2012, que rejeitou liminarmente a oposição por si de-
duzida contra o acto de compensação praticado no processo de execução fiscal n.º 1490201001001590, 
contra si instaurada pelo Serviço de Finanças do Cadaval para cobrança coerciva de dívida de IMT, 
apresentando para tal as seguintes conclusões:

A) A sentença recorrida decidiu pela rejeição liminar da oposição à execução fiscal, porquanto 
não “é conhecida a data em que a aqui Recorrente foi notificada da decisão para efeitos de convolação 
da oposição em Reclamação das Decisões do Órgão de Execução Fiscal, bem como entendeu que a 
oposição apresentada não tem por fundamento nenhum dos previstos no n.º 1 do art. 204.º do CPPT, 
designadamente os das alíneas a) e h) …”

B) Acontece que a Recorrente sempre juntou aos autos todos os documentos para os quais foi 
notificada e que se encontram na sua disponibilidade e alcance;

C) Em 28.07.2011, por despacho exarado pela Mma. Juiz “a quo” a fls. 103, a Oponente foi no-
tificada para juntar “cópia da liquidação de que resultou a dívida exequenda”.

D) Em cumprimento do referido despacho a ora Oponente, em 05.08.2011, veio juntar aos autos 
o documento da liquidação adicional resultante de avaliação, documento com o n.º 2007 406550903, 
no valor de €21.336,83.

E) Por despacho datado de 26 -10.2011, foi a Oponente notificada para juntar aos autos “documento 
ou cópia de documento de onde conste a data em que teve conhecimento do acto de compensação a 
que fez referência a fls. 17 da P.I”.
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F) Pelo que, em 03.11.2011, o Oponente juntou aos autos, o único documento de demonstração 
de compensação de dívidas fiscais do qual foi notificada.

G) O documento de compensação de dívidas fiscais, encontra -se junto aos autos de execução, 
sendo Administração Tributária a única detentora do aviso de receção assinado pelo ora Oponente.

H) A sentença recorrida violou assim o disposto no artigo 535.º do C.P.C. e os princípios gerais 
de cooperação e colaboração das partes com o tribunal, designadamente da cooperação in casu com a 
Administração Tributária, no esclarecimento da verdade.

I) Acresce que a compensação da dívida não constitui a causa de pedir dos presentes autos de 
execução, outrossim a inexistência do imposto e a ilegalidade da liquidação da dívida exequenda.

J) Caso existisse alguma deficiência ou má alegação por parte da Oponente, sempre deveria o 
tribunal “a quo” proferir despacho de convite ao aperfeiçoamento da petição a fim da aqui Recorrente 
concretizar os factos tendentes à demonstração da inexistência e ilegalidade da liquidação da dívida 
exequenda.

K) Termos em que a sentença recorrida, deve ser revogada e substituída por outra que não seja de 
indeferimento liminar pelos fundamentos invocados, porquanto sempre deveria a aqui Oponente ser 
convidada a aperfeiçoar o seu articulado.

L) A decisão recorrida ainda padece de erro de julgamento ao considerar apenas e só como causa 
de pedir a compensação da dívida exequenda.

M) Na verdade, o tribunal “a quo” abstraiu -se das restantes questões suscitadas, de entre as quais a 
matéria relativa à inexistência do imposto de IMT cobrado à data dos factos a que respeita a obrigação, 
bem como a respeitante à ilegalidade da liquidação da dívida exequenda.

N) De facto, entende a aqui Recorrente que antes da compensação efetuada, ainda que também ela 
ilegal, é inexistente na sua esfera jurídica o imposto de IMT cobrado à data dos factos, sendo também 
ilegal a liquidação da dívida exequenda.

O) A questão da ilegalidade da cobrança acima descrita não mereceu a apreciação do tribunal, 
não tendo este, consequentemente, dado resposta a todas as questões suscitadas pela ora Recorrente na 
oposição que esta havia deduzido, errando na interpretação dos factos e de direito apresentados pela 
Oponente.

P) Julgada improcedente, a supra mencionada oposição à execução, não foi assegurado à Recor-
rente qualquer meio de defesa contra a inexistência e ilegalidade do imposto referido, factos alegados 
na oposição à execução apresentada pela ora Recorrente, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e h) do 
n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado inteiramente procedente, devendo ser revogada 
a sentença proferida, substituindo -a por outra que não seja de indeferimento liminar.

2 – Não foram apresentadas contra  - alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 183 

a 185 dos autos, no qual conclui que não se mostrando reunido o pressuposto da tempestividade, 
afigura -se -nos que bem andou a Mma. Juiz “a quo” ao rejeitar liminarmente a oposição, por falta de 
fundamento legal e a convolação do processo não ser admissível por não estarem reunidos todos os 
pressupostos legais, designadamente o da tempestividade.

4 – Notificadas a recorrente da informação prestada pela Autoridade Tributária e Aduaneira a 
fls. 177/178  - de que não foi possível localizar o aviso de recepção pretendido e de que consta do 
sistema de citações e notificações (SECIN) que a notificação da compensação de dívidas em Justiça 
Tributária, registada com o n.º RQ206882661PT foi recebida em 2010/03/11 – bem como do parecer 
do Ministério Público (fls. 186, verso, e 187 dos autos), nada veio dizer.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
5 – Questão a decidir
É a de saber se incorreu em erro de julgamento o tribunal “a quo” ao indeferir liminarmente a 

petição de oposição, por erro na forma do processo insusceptível de convolação em reclamação judicial, 
por a oponente não ter fornecido os elementos necessários à averiguação da caducidade (ou não) do 
direito de impugnar.

6 – Apreciando.
6.1 Do indeferimento liminar da oposição e da sua não convolação em reclamação judicial
A decisão recorrida, a fls. 122 e 123 dos autos, rejeitou liminarmente a oposição deduzida pela ora 

recorrente no entendimento de que não tem a Oposição por fundamento nenhum dos previstos no n.º 1 
do art. 204.º do CPPT, designadamente os das alíneas a) e h) e de que o meio próprio para sindicar 
o acto de compensação de dívidas com créditos seria a reclamação de decisão do órgão de execução 
fiscal e não a oposição à execução fiscal, não sendo possível convolar a petição inicial de oposição 
em reclamação porquanto não se conhecendo a data em que a Oponente foi notificada da decisão que 
pretende sindicar, não é possível a convolação da Oposição em Reclamação das Decisões do órgão 
de Execução Fiscal.
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Discorda do decidido a recorrente, alegando em síntese que a sentença recorrida violou (…) o 
disposto no artigo 535.º do C.P.C. e os princípios gerais de cooperação e colaboração das partes com 
o tribunal, designadamente da cooperação in casu com a Administração Tributária, no esclarecimento 
da verdade e que a decisão recorrida ainda padece de erro de julgamento ao considerar apenas e só 
como causa de pedir a compensação da dívida exequenda, abstraindo das restantes questões suscita-
das, de entre as quais a matéria relativa à inexistência do imposto de IMT cobrado à data dos factos 
a que respeita a obrigação, bem como a respeitante à ilegalidade da liquidação da dívida exequenda, 
factos alegados na oposição à execução apresentada pela ora Recorrente, ao abrigo do disposto nas 
alíneas a) e h) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

Vejamos.
Embora na sua petição inicial de oposição a então oponente tenha, a final, invocado o disposto nas 

alíneas a) e h) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, certo é que nada do que ali invocou constitui funda-
mento atendível de oposição à execução fiscal, porquanto a eventual ilegalidade da liquidação adicional 
de IMT que está na origem da dívida exequenda não é subsumível em qualquer das citadas alíneas do 
n.º 1 do artigo 204.º do CPPT (ou em qualquer outra), pois que em causa estará, eventualmente, uma 
ilegalidade da liquidação adicional efectuada, e não uma ilegalidade abstracta ou normativa (sendo 
apenas esta a subsumível na alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT), para a qual a lei assegura meio 
judicial de impugnação contra o acto de liquidação  - sendo, aliás, a pendências dos prazos para a sua 
utilização o fundamento invocado pela oponente para sustentar a ilegalidade da compensação efectuada 
(cfr. os artigos 17.º e seguintes da sua p.i. de oposição, a fls. 7 e seguintes dos autos)  -, razão pela qual 
tal fundamento não é também subsumível na alínea h) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT).

Nenhuma censura merece, pois, a decisão recorrida quando julgou que a oposição deduzida não 
tinha por fundamento nenhum dos previstos no n.º 1 do art. 204.º do CPPT, designadamente os das 
alíneas a) e h), ou, o que conduz ao mesmo resultado enquanto fundamento de rejeição liminar da 
oposição, que os invocados eram manifestamente improcedentes como fundamentos de oposição à 
execução fiscal deduzida.

E bem andou igualmente a decisão recorrida ao julgar que o meio processual adequado para sindi-
car a compensação efectuada pela Administração tributária antes de esgotados os prazos de reclamação 
graciosa ou impugnação judicial da liquidação era a reclamação judicial prevista nos artigos 276.º e 
seguintes do CPPT  - por se tratar de acto praticado no processo de execução fiscal, excluído dos fun-
damentos de oposição (decisão recorrida, a fls. 122)  -, sendo esse, efectivamente, o meio processual 
adequado para sindicar tal acto, conforme jurisprudência pacífica deste STA.

Já menos bem andou, porém, ao decidir não convolar a oposição à execução em reclamação judicial 
sem previamente ter indagado junto da Administração Tributária sobre a data em que o oponente teria sido 
notificado do acto de compensação sindicado, pois que o princípio do inquisitório a isso o obrigava e o 
princípio da legalidade vedava -lhe a utilização da não convolação como “sanção” pela falta de cooperação 
da oponente no esclarecimento da data em que tal notificação teria tido lugar, pois que não pode haver 
sanção que não esteja legalmente prevista e a convolação do meio processual inadequadamente utilizado 
no meio processual adequado constitui um dever do juiz, e não um benefício da parte.

Não obstante, veio a apurar -se já neste Supremo Tribunal – por iniciativa do Ministério Público 
(promoção de fls. 166, verso), ratificada pela Relatora (despacho de fls. 166, verso)  -, que a ora recor-
rente foi notificada da compensação por carta registada recebida em 11 de Março de 2010 (cfr. ofício 
de fls. 177 e 178 dos autos), sendo que, em face de tal informação  - de que a recorrente foi notificada 
por iniciativa deste STA (fls. 186, verso e 187 dos autos) e não contestou –, é lícito agora concluir que, 
efectivamente, não devia a oposição ter sido convolada em reclamação judicial pois ao tempo em que 
aquela foi deduzida (12 de Abril de 2010 – cfr. carimbo aposto na p.i. de oposição a fls. 4 dos autos), se 
esgotara já o prazo de que a ora recorrente dispunha para deduzir reclamação judicial do acto de compen-
sação, cujo prazo é de 10 dias contados da notificação da decisão (cfr. o n.º 1 do artigo 277.º do CPPT).

Ora, embora em face dos termos imperativos do disposto nos artigos 97.º, n.º 3 da LGT e 98.º, 
n.º 4 do CPPT e por razões de economia processual, a convolação do meio processual inadequadamente 
utilizado no meio processual adequado constitua dever do juiz, esta já não deve ter lugar quando se 
traduza na prática de um acto inútil, e como tal proibido por lei, como paradigmaticamente sucede no 
caso de extemporaneidade do novo meio processual para o qual fosse convolada a petição.

Ora, é isso precisamente que ocorre no caso dos autos, como se acabou por apurar, razão pela 
qual se há -de concluir que o recurso não merece provimento, sendo de confirmar, com a presente 
fundamentação, o decidido.

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

do Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando, com a presente 
fundamentação, o decidido.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 4 de Dezembro de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pedro Delgado — Ca-
simiro Gonçalves. 
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 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Taxa. Promoção de Vinho. Direito Comunitário. Auxílio do Estado.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do 
artigo 92º do Tratado de Roma (actual art. 107º do TFUE) com vista a avaliar 
da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de 
controlo prévio do art. 108º n.º 3 do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando 
mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido pelo Estado ou 
proveniente de recursos estatais (característica típica associada à qualificação 
dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo 
procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada, sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 45/13 -30.
Recorrente: A…………………, Lda.
Recorrida: Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

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

1. A………………., LDA., com os demais sinais dos autos recorre para o Supremo 
Tribunal Administrativo da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Viseu, a fls. 200 e segs. dos autos, que julgou improcedente a impugnação judicial que 
deduziu contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de liquidação da 
taxa de promoção cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., referente ao mês de 
Novembro de 2006, no montante de € 62.638,72.

1.1. Terminou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do acto tributário relativo à taxa de promoção 
alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho com referência ao mês de Novembro de 2006.

B. A A………………… não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos (para mais 
quando os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.
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C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação da 
pretensão da Impugnante»  - cf. página 32 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste entendi-
mento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto é 
que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de noti-
ficação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do 
artigo 108º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A………………… à aludida taxa de promoção 
nos presentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do 
TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A……………….. perante os órgãos jurisdicionais 
nacionais  - cf., neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS 
DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art. 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual 
art. 88º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposição» 
— cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD — BRABANT, processo 
C -174/02 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -3994.

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno co-
munitário da medida em questão ou da eventual violação de qualquer outra disposição comunitária que 
determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A…………………. 
teria legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros 
que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do 
artigo 107º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de 
compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da intervenção 
da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no nº. 1 do artigo 88º do TCE (actual n.º 1 
do artigo 108º do TFUE), detém a competência – exclusiva – para proceder ao exame permanente da 
compatibilidade dos auxílios dos Estados -membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar a 
reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que o IVV 
não compreendeu — ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... — o teor da questão 
suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e detalhadamente 
abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«64. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a presente 
acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito 
Comunitário (...)

71. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a contra-
riedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A………………….. não 
alega a contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; 
não procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e 
os destinados à exportação, mencionada na página 32 da sentença posta em crise).

L. A A……………… sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva 
não notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, 
ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE) — cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V) respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
 - cf. alíneas F) e G) dos factos provados e teor da decisão da comissão Europeia de iniciar o proce-
dimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A………………… com a sua petição inicial e 
dada por integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados.
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N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004 — conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, 
que ora se transcreve:

«(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, 
desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não 
notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário – juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações 
contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C43/2004, previsto 
no artigo 88º do TCE (actual artigo 108º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, é, 
pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia da 
Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado exe-
cução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88º do TCE 
(actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxilio» (cf. página 33 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior 
 - olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. (…) O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra violada 
no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de uma 
qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e países terceiros” para procurar justificar que «[…] a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão 
a aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente im-
procedente»  - cf. página 30 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 82º da contestação 
do IVV.

W. O reembolso – ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada 
pela A………………., com as demais consequências legais – requerida nos presentes autos não decorre 
da adopção, por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa 
em causa, por considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, 
aconteceria a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao 
âmbito dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia 
e proibição de execução constante do artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
decisão que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV.
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AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do au-
xílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não vem 
validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreendidas em 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da jurisprudência 
comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) e foi explicado na petição 
inicial que dá causa aos autos (cf., capítulo IV – A) respectivo).

BB. Tais medidas — em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos — eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas por 
mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a juris-
prudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as jurisdições 
nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a petição de 
impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [nº 3 do art. 88º), porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil» — cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante  - isso sim  - para a proibição de execução da taxa de promoção, saber se a medida 
em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compatível ou 
quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas quanto 
à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão (tanto assim 
é que foi inscrita nas medidas no registo de auxílios não notificados) e ainda antes de ser notificado de 
uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto no n.º 3 do artigo 88º 
do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE), pelo que semelhante medida  - a taxa de promoção  - é, 
inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C 43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa in-
fluencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição 
do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção 
e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (1), este concreto 
modo de financiamento desses auxílios de Estado  - a taxa de promoção  - é parte integrante da medida 
de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos auxílios em 
questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios com o mercado 
comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida 
— cf., por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 130 
da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio modo 
de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível com as 
normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio propriamente 
dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores nacionais 
do sector e de coordenação da sua actividade).
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MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios pro-
priamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido — como o foi (cf. parágrafo 
132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das campanhas 
de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos nacio-
nais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108º n.º 3 
do TFUE»)  - impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos actos 
de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabelecimento 
daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é contrário 
ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente ao acto de 
liquidação da taxa de promoção do período de Novembro de 2006 e veio a ser, com manifesto erro de 
julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)» — cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, 
de 21.10.2003, proferido no proc. C -261/01 e 262/02.

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.» — cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no 
processo C -261/01 e 262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo 
do artigo 93º, n.º 3 [88º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem sido 
adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação conduzi-
ria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de efeito útil 
(v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des prodults alimentaires e Syndicat national 
des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).» — cf. parágrafo 63 do Acórdão do 
TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-
teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as con-
sequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o n.º 30).» — cf. parágrafo 
64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
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Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-
tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal  - in casu, a chamada taxa de promoção — que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88º do TCE (actual artigo 108º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
 - consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual  - financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo  - e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida me-
dida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

1.2. O Recorrido apresentou contra -alegações para sustentar a manutenção do julgado, que con-
cluiu da seguinte forma:

A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência aos períodos mensal de Novembro de 2006.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — artigos 660º n.º 2, 684º, n.s 2 e 3 e 685º -A, nºs 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a conduta 
do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alegações que 
se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2º do CPPT, e à 
vasta jurisprudência superior  - cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no processo n.º 2370/08.3 
BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no processo n.º 28/11.5 BECBR, 
de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 de Junho de 1997, no recurso 
n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
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que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88º do Tratado CE» — cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE  - hoje, 
artigo 108º n.º 2 do TFUE  -, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública res-
ponsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária 
e nacional aplicável, não constitui uni auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 

dever de notificação prévia previsto no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as panes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de Abril 
de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com as autori-
dades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, entretanto 
extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda não publicada 
no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como docs. nºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas ao respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante 
um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012— através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108º, n.º 3 do TFUE.
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W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108º n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107º do TFUE.

1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal emitiu douto parecer, a 
fls. 349 e segs., no sentido de que o recurso devia ter provimento, anulando -se a decisão recorrida por 
insuficiência da matéria de facto e ordenando -se a baixa dos autos para ampliação da matéria de facto, 
aduzindo a seguinte argumentação:

«1. A Comissão Europeia iniciou procedimento contraditório (C 43/2004) para apreciação da 
compatibilidade com o mercado comum do auxílio estatal financiado pela receita obtida com a taxa 
controvertida, cobrada pelo IVV (art. 108º n.º 3 Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia; 
conclusões do recurso O.P.Z)

No termo daquele procedimento a Comissão Europeia adoptou decisão, em 20 julho 2010 (doc.
fls.308/333) nos termos da qual, designadamente:

«Artigo 2º
Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e de produtos vínicos no território português 

executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, nº3, alínea c), do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006».

Artigo 3º
1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-

tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal (…) são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais compatíveis com o mercado 
interno (…) em relação ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, 
desde que Portugal cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo».

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa, a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes:

(…)
Aquela decisão não transitou em julgado em virtude da interposição de recurso pelo Estado Por-

tuguês (conclusão Z. das alegações da recorrente; conclusão O. das contra -alegações do recorrido)
2. Após negociações entre as partes a Comissão adoptou decisão, em 4 abril 2012 (doc.fls.336/338), 

alterando as sétima e nova condições do artigo 3º n.º 2 da decisão adoptada em 20 julho 2010, em 
termos que justificaram a desistência do recurso interposto pelo Estado Português, as quais ficaram 
com a seguinte redacção:

«no caso das pessoas que ainda não tenham efectuado o pagamento da taxa, as autoridades 
portuguesas renunciam formalmente ao recebimento da parte proporcional da taxa que incide sobre 
os produtos importados de outros Estados -membros e que é destinada a financiar a parte do auxílio 
que beneficia exclusivamente os produtos nacionais (...)»

«se noutro Estado -Membro tiver sido imposta uma taxa com objectivos similares aos mesmos 
produtos que foram sujeitos à taxa de promoção do vinho em Portugal, as autoridades portuguesas 
comprometem -se a reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha sido afeta 
ao financiamento de medidas de auxílio na aceção do artigo 107º, n.º 1, do TFUE e que tenha incidido 
nos produtos provenientes desse outro Estado -Membro».

Uma interpretação adequada das proposições da decisão adoptada (versão originária e versão 
alterada) permite a formulação das seguintes conclusões:

1ª A notificação à Comissão do auxílio estatal constitui cumprimento de dever de informação, no 
sentido de permitir uma apreciação prévia sobre a sua compatibilidade com o mercado interno, por 
forma a prevenir a aplicação de medidas que falseiem ou ameacem falsear a concorrência (arts.107º 
n.º 1 e 108º n.º 3 TFUE)

2ª A omissão de notificação à Comissão não determina a ilegalidade da taxa, como inequivoca-
mente resulta do facto de a Comissão ter declarado a compatibilidade da taxa incidente sobre vinhos 
e produtos vínicos produzidos e comercializados em Portugal, apesar de o auxílio ter sido executado 
ilegalmente (art.2º da decisão de Comissão)

3ª Vinhos e produtos vínicos produzidos e comercializados em Portugal
A compatibilidade da taxa com o mercado interno é incondicional
4ª Vinhos e produtos vínicos importados de outros Estados -Membros
A compatibilidade da aplicação da taxa com o mercado interno está garantida pela adesão e 

cumprimento pelo Estado Português das condições estabelecidas na decisão da Comissão (versão 
originária e versão alterada)
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3. Na qualidade de tribunal de revista o STA aplica definitivamente o regime jurídico adequado 
aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido; no caso de insuficiência da matéria de facto para 
a aplicação do regime jurídico definido impõe -se a sua ampliação (art.729º nºs 1 e 3 CPC)

O caso concreto apresenta as seguintes características:
 - o sujeito passivo efectuou a autoliquidação da taxa na declaração mensal mas não enviou o 

respectivo meio de pagamento (doc. fls. 79);
 - os documentos de acompanhamento não estabelecem qualquer discriminação entre produtos 

importados (de outros Estados -Membros ou de países terceiros) e produtos produzidos e comerciali-
zados em Portugal, sujeitos à incidência da taxa (doc. fls. 80/81).

Neste contexto justifica -se a ampliação da matéria de facto, com os seguintes objectivos:
 - apuramento da proveniência dos produtos constantes das guias identificadas nos documentos 

de acompanhamento;
 - no caso de produtos importados de outros Estados -Membros, apuramento da eventual incidência 

sobre os mesmos de taxa equivalente à taxa cobrada pelo IVV em Portugal.».
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. Nos termos da lei (art. 663º, n.º 6, do actual CPC, aplicável ao recurso para o STA por força do 

disposto no art. 679º do mesmo diploma legal), remete -se para a matéria de facto constante da sentença 
recorrida.

3. As questões que importa conhecer e decidir no presente recurso são as seguintes:
• questão prévia – conclusões E) F) e G) da contra -alegação do recorrido – saber se as conclusões 

do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685º -A do CPC, e se, por isso, não é possível conhecer 
do objecto do recurso;

• questão de mérito – conclusões da alegação da recorrente – saber se a sentença incorreu em 
erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho aqui em causa, relativa ao mês de 
Novembro de 2006, padece de ilegalidade por falta de notificação prévia à Comissão Europeia em 
conformidade com o disposto no art. 88º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE) e aferir da ne-
cessidade de proceder ao reenvio prejudicial ao TJUE para conhecimento das questões colocadas na 
parte final das conclusões.

3.1. Quanto à questão prévia
A Entidade Recorrida sustenta que as alegações da Recorrente não observam o disposto no 

art. 685º -A do CPC, pelo que não deveriam ser admitidas, já que, ao invés de atacar e rebater a decisão 
recorrida nos seus fundamentos, a Recorrente se limita a invocar a incompreensão do tribunal “a quo”, 
baseando -se no que já invocara na petição inicial.

Todavia, não obstante o eventual entendimento de que as conclusões da Recorrente não cor-
respondem a conclusões sintéticas (o que, porventura, poderia ter conduzido a oportuno convite no 
sentido de que fossem sintetizadas, em conformidade com o disposto no n.º 3 do art. 685º -A do CPC), 
delas resulta, de forma clara, o fundamento pelo qual a recorrente pretende a revogação do julgado e 
qual o vício que lhe imputa: erro de julgamento por se ter olvidado que a taxa de promoção padece de 
ilegalidade decorrente da falta de notificação prévia à Comissão Europeia, em conformidade com o 
disposto no art. 88º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE).

Deste modo, embora a Recorrente discuta ainda as mesmas questões já analisadas e decididas 
pelo Tribunal “a quo” – como não podia deixar de ser, por lhe estar vedado introduzir questões novas 
que não sejam de conhecimento oficioso – o certo é que explica, de forma muito clara, as razões da sua 
discordância com o julgado, ocorrendo, assim, a antítese discursiva necessária e imprescindível para 
o conhecimento do objecto do recurso.

Neste contexto, não se verifica a violação do invocado normativo nem ocorre motivo para que as 
questões colocadas no recurso não sejam conhecidas.

3.2. Quanto ao mérito do recurso.
O presente recurso é interposto da sentença que, tendo julgado improcedente a impugnação de-

duzida pela sociedade A…………………, LDA contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa 
do acto de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P., 
referente ao mês de Novembro de 2006, manteve essa liquidação.

Essa improcedência radicou no entendimento de que da Decisão da Comissão Europeia de 
20/07/2010, emitida no âmbito do procedimento de investigação C43/2004, resulta que as dúvidas 
dessa Comissão se circunscrevem apenas aos auxílios à promoção e publicidade do vinho português 
nos mercados de outros Estados Membros e de países terceiros, e seu financiamento, não abrangendo 
os auxílios e financiamento no que tange aos serviços que o IVV presta ao sector vitivinícola, e, por 
conseguinte, não estando estes auxílios sujeitos ao regime previsto no art. 88º n.º 3 do Tratado de Roma, 
inexiste, no caso, proibição de execução, ou, sequer, qualquer problema de Direito Comunitário, sendo 
por isso legal o indeferimento do pedido de revisão oficiosa e a consequente cobrança da taxa.
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A Recorrente insurge -se contra o assim decidido, advogando, por um lado, que a Decisão da 
Comissão Europeia de 20/07/2010 não transitou em julgado e apenas analisa a compatibilidade dos 
auxílios e da taxa de promoção quanto ao período decorrido até 31/12/2006; e, por outro lado, que 
qualquer decisão que venha a ser proferida pela Comissão sobre a mencionada questão é irrelevante 
na apreciação do caso vertente, porquanto a taxa de promoção é una e o Estado Português incumpriu 
a obrigação de notificação prévia e proibição de execução, nos termos do art. 88º n.º 3 do TCE, o que 
leva à invalidação dos actos de execução.

Neste contexto, a questão que a Recorrente coloca à apreciação deste Tribunal é a de saber se a 
sentença padece de erro de julgamento, em matéria de direito, por ter julgado que a taxa de promoção 
prevista no Dec. Lei n.º 119/97, de 15.05, não está sujeita ao regime previsto no art. 88º n.º 3 do Tra-
tado de Roma (actual art. 108º n.º 3 do TFUE), inexistindo qualquer proibição de execução ou, sequer, 
qualquer problema de Direito Comunitário. Subsidiariamente, suscita a questão do reenvio ao TJUE 
para que, em caso de dúvida, aí seja proferida decisão sobre as questões prejudiciais que enuncia, em 
ordem a determinar da necessidade da notificação prévia da implementação da taxa de promoção em 
apreço e da legalidade da sua cobrança à luz do que dispõe o art. 88º do TCE (actual art. 108º do TFUE), 
bem como da possibilidade da directa invocação desta norma nos tribunais nacionais.

Estas questões são, todavia, em tudo idênticas (até nos pressupostos de facto) às que foram de-
cididas neste Supremo Tribunal pelo acórdão proferido em 23/04/2013, no recurso n.º 029/13, e no 
qual, com fundamentação que merece a nossa inteira adesão, se concluiu no sentido da manutenção 
da autoliquidação aí em causa e de que ficava prejudicado o pedido de reenvio prejudicial, por inutili-
dade – acórdão a que se seguiram muitos outros, nomeadamente, os prolatados em 30/04/2013, proc. 
n.º 292/13; em 22/05/2013, procs. nºs. 9/13, 44/13, 48/13, 53/13, 200/13 e 1311/12; em 29/05/2013, 
procs. nºs. 84/13, 198/13, 30/13 e 1398/12; em 10/07/2013, nos proc. nºs 44/13, 9/13, 53/13 e 200/13; 
em 26.06.2013, nos procs. n.º 1329/12 e 55/13; em 2.10.2013, no proc. n.º 1221/12; em 9/10/2013, nos 
procs. n.º 0126/13, 0169/13 e 01443/12.

A doutrina expendida nesse acórdão proferido no recurso n.º 029/13 é inteiramente transponível 
para o presente caso – sendo, aliás, as alegações e contra -alegações substancialmente idênticas – e 
encontra -se alicerçada nas razões jurídicas nele sumariados da seguinte forma:

I  - Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional nacional pode 
ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do artigo 92º do Tratado (actual art. 107º do 
TFUE) com vista a avaliar da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo 
de controlo prévio do art.108º, n.º 3, do TFUE.

II  - A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando mais de 62% do 
orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à 
partida um auxílio concedido pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica as-
sociada à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo 
procedimento legislativo de criação.

III  - Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averiguação, que 
a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um auxílio 
de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a 
pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

IV  - Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um grau suficiente 
de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação pré-
via no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua 
execução.

V  - A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não está em causa 
a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito Comunitário), afigura -se desproporcionada 
sobretudo se se tiver em conta que a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento 
da actividade do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais do que 
uma pequena parte.

VI  - A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento do orça-
mento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como consequência a violação dos 
princípios da confiança e da segurança jurídica.

Ponderada a regra constante n.º 3 do art. 8º do Código Civil – que impõe ao julgador o dever de 
considerar todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma interpretação e aplicação 
uniformes do direito – e não tendo a Recorrente aportado novas razões que infirmem a fundamentação 
em que assentou essa decisão ou que nos levem a inflectir ou a divergir do entendimento aí afirmado, 
impõe -se remeter para essa fundamentação, que assim se acolhe e subscreve na íntegra.
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Termos em que se irá negar provimento ao recurso com a fundamentação constante do aludido 
acórdão, desse modo ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE 
formulado pela Recorrente.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente.
Junte cópia certificada do acórdão proferido em 23/04/2013, no recurso n.º 029/13.

Lisboa, 4 de Dezembro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Pedro 
Delgado.

O acórdão supra identificado encontra -se publicado em apêndice ao Diário da República, no 
volume correspondente à data em que foi proferido.

(1)  Cf., entre outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALSTER, 
OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK NOORD -BRABANT. 

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Processo n.º 46/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1  - RELATÓRIO
1. A…, Lda., com os demais sinais dos autos, notificada do acórdão proferido em 2 de Outubro 

de 2013 (a fls. 418 a 455 dos autos) que negou provimento ao recurso por si interposto da sentença do 
Tribunal Administrativo Fiscal de Viseu, que julgara improcedente a impugnação judicial deduzida contra 
o acto de indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de taxa de promoção relativa 
ao mês de Julho de 2003, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, vem, ao abrigo do disposto no 
art. 125º do CPPT e nos arts. 615º n.º 1 alínea d) (anterior artigo 668º n.º 1 alínea d)), 615º nº4 (anterior 
artigo 668º, n.º 4) 666º (anterior 716º), 197º n.º 1 (anterior 203º, n.º 1) e 199º n.º 1 (anterior 205º, n.º 1 do 
CPC), arguir nulidades processuais decorrentes da violação do princípio do contraditório e por ter sido 
apreciada matéria de facto, bem como invocar a nulidade do próprio acórdão, por omissão de pronúncia, 
quer por não se ter declarado incompetente em razão da hierarquia (já que se trata de excepção que é de 
conhecimento oficioso), quer por não se ter pronunciado sobre a violação de normas comunitárias (em 
concreto, a norma constante do n.º 4 do art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão - e 
bem assim o vício de inconstitucionalidade (ao não proceder ao requerido reenvio prejudicial para o 
TJUE, em alegada violação do parágrafo 3 do art. 267º do TFUE e do art. 8º da CRP.

2. Respondeu o Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., nos termos de fls. 479 a 484 dos autos, no 
sentido de que inexistem inequivocamente as nulidades arguidas, devendo manter -se “in totum” o 
acórdão proferido.

3. Dispensando -se os Vistos, dada a simplicidade da questão, cabe deliberar.
4. Apreciando, pois:
O acórdão ora reclamado limita -se a reiterar, acolhendo na íntegra e reproduzindo a respectiva 

fundamentação, o já então decidido por acórdão deste Supremo Tribunal, de 26/06/2013, proferido no 
recurso n.º 29/13.

A este acórdão foram, entretanto, também imputadas, pela recorrente, nulidades e inconstitucio-
nalidade (nulidades por violação do princípio do contraditório e por contradição entre os fundamentos 
e a decisão e inconstitucionalidade pela decisão de não reenvio), sendo que as demais também arguidas 
nos presentes autos o foram igualmente em relação ao acórdão deste STA, proferido no rec. n.º 1503/12.

E em ambos os casos, todas foram julgadas não verificadas e improcedentes por acórdãos deste 
mesmo STA, de 26/6/2013, proferidos nos ditos recursos nºs. 29/13 e 1503/12.

É este julgamento que também aqui se reitera, nos termos e com os fundamentos constantes 
desses acórdãos do STA (de 26/6/2013  - recursos nºs. 29/13 e 1503/12), para os quais se remete, salvo 
quanto à alegada nulidade resultante de contradição entre os fundamentos e a decisão, não arguida nos 
presentes autos.
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Razão pela qual e consequentemente se indeferirá o requerido.
DECISÃO
Assim, nos termos e pelos fundamentos, na parte aplicável, constantes dos preditos acórdãos deste 

STA, de 26/6/2013 (recs. nºs. 29/13 e 1503/12), acordam os juízes da secção de Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o requerido.

Custas pela requerente.

Lisboa, 4 de Dezembro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Capacidade judiciária. Competência. Dívidas ao IGFSS. Execução.

Sumário:

As secções de processos das delegações do Instituto de Gestão Financeira da Segurança 
Social. I.P. são órgãos de execução fiscal competentes para instaurar e instruir 
processos de execução (por dívidas à Segurança Social).

Processo n.º 157/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A…, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Admi-

nistrativo e Fiscal de Braga, julgou improcedente a oposição à execução fiscal n.º 0301201100457280 
contra si instaurada na Secção de Processos Executivos de Braga do Instituto de Gestão Financeira da Se-
gurança Social, para cobrança de contribuições do período de 06/2006 a 12/2007, no valor de € 1.892,78.

1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1  - A secção de processos da segurança social não tem capacidade judiciária para contestar a 

oposição apresentada em sede de execuções fiscais.
2  - A contestação apresentada pela secção de processos da delegação de Braga de Segurança Social 

deve ser desentranhada e proferida nova sentença.
Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente só assim se fazendo justiça!
1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. Tendo o recurso sido interposto para o TCA Norte, aquele Tribunal veio, por acórdão de 

11/10/2012 (fls. 111/115), a declarar -se incompetente, em razão da hierarquia, para dele conhecer, por 
este versar apenas matéria de direito, declarando, consequentemente, a competência deste STA.

1.5. Remetidos os autos a este Tribunal, o Exmo. Procurador -Geral Adjunto remete para o anterior 
Parecer do MP emitido no TCA Norte, no sentido da improcedência do recurso.

1.6. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) A 29.06.2009, foi instaurada a execução fiscal n.º 0301201100457280, a correr termos na Secção 

de Processos de Braga, do IGFSS, para cobrança coerciva de Contribuições para a Segurança Social, 
relativas ao período de Junho de 2006 a Dezembro de 2007, da responsabilidade do ora oponente, no 
valor de € 1.892,78, cfr. pef. apenso;

B) A 14.07.2011, foi o oponente citado para a execução, cfr. fls. 2 a 6 do pef.;
C) A 12.08.2011, foi apresentada a presente oposição, cfr. fls. 3 dos autos.
3.1. O recorrente invocou na petição inicial da presente oposição, como fundamentos de oposição, 

a falta de audição prévia, a nulidade da citação e a prescrição das dívidas.
E posteriormente, na sequência da contestação apresentada pelo IGFSS, alegou a falta de capa-

cidade judiciária do mesmo IGFSS.
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E a sentença recorrida, apreciando esta questão da capacidade da recorrida, considerou o seguinte:
«DA CAPACIDADE JUDICIÁRIA DA SECÇÃO DE PROCESSOS DO IGFSS
O oponente alega que a secção de processos do IGFSS carece de capacidade judiciária.
Vejamos:
Conforme resulta do art. 3º, nºs. 1 e 2 do DL n.º 42/2001, de 9 de Fevereiro (que criou as sec-

ções de processo executivo do Sistema de Solidariedade e Segurança Social) as secções de processos 
do IGFSS, in casu, de Braga, têm competência para instaurar e instruir os processos de execução de 
dívidas à Segurança Social.

Por outro lado, nos termos do disposto no n.º 4 do referido preceito legal consideram -se órgãos 
de execução as Secções de Processos das Delegações do Instituto de Gestão Financeira da Segurança 
Social, onde se inclui, naturalmente, a de Braga.

Assim, a Secção de Processos de Braga goza de capacidade judiciária.
Pelo exposto, sem necessidade de mais considerações, julgo improcedente a pretensão formulada 

pelo oponente, por falta de fundamento legal.»
3.2. E, quanto ao mais, a sentença concluiu pela improcedência da oposição, por inadmissibilidade 

e/ou por improcedência dos fundamentos de oposição invocados.
3.3. De acordo com as alegações do recurso e as respectivas Conclusões, o recorrente delimita o 

objecto deste à discordância com o decidido quanto à questão da apelidada «falta de capacidade judi-
ciária da secção de processos do IGFSS».

Vejamos, pois.
4.1. A capacidade judiciária, em geral, consiste na susceptibilidade de estar, por si, em juízo (nº 1 

do art. 15º do novo CPC – correspondente ao anterior art. 9º).
A capacidade judiciária tributária é, portanto, a susceptibilidade de estar, por si, em processos 

judiciais tributários.
Assim, de acordo com o disposto no art. 16º da LGT, nomeadamente no seu n.º 2, tem capacidade 

tributária quem tiver personalidade tributária.
E no mesmo sentido o art. 3º do CPPT dispõe:
Artigo 3º  - Personalidade e capacidade tributárias
«1  - A personalidade judiciária tributária resulta da personalidade tributária.
2  - A capacidade judiciária e para o exercício de quaisquer direitos no procedimento tributário 

tem por base e por medida a capacidade de exercício dos direitos tributários.
3  - Os incapazes só podem estar em juízo e no procedimento por intermédio dos seus repre-

sentantes, ou autorizados pelo seu curador, excepto quanto aos actos que possam exercer pessoal e 
livremente.»

Daqui decorre, portanto, que a capacidade judiciária tributária depende da personalidade judici-
ária tributária e que, assim, não pode ter capacidade judiciária tributária quem não tiver personalidade 
judiciária tributária (o que não significa que todos os que têm personalidade judiciária tributária têm 
capacidade judiciária tributária, pois os incapazes, tendo aquela personalidade, não podem estar por 
si em juízo).

4.2. Em face destes normativos, mal se compreende a arguição de incapacidade judiciária da 
«Secção de Processo Executivo de Braga»» do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P., 
afigurando -se -nos que o que recorrente pretende, substancialmente, é invocar uma eventual incom-
petência da dita Secção de Processos para contestar a presente oposição à execução fiscal [alega ele 
que a contestante – Secção de Processo Executivo de Braga – não possui capacidade judiciária, pois 
que o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P., criado pelo DL n.º 17/77, é um instituto 
público e por conseguinte uma pessoa colectiva, dotada de personalidade jurídica, sendo que a ges-
tão de processos de cobrança se encontra regulamentada pela Portaria 409/2000, de 17/7 e segundo 
a interpretação conjugada dos arts. 2º e 16º, als. j) e k) da mesma Portaria, compete às Delegações o 
acompanhamento dos processos executivos e assegurar o respectivo patrocínio judiciário. E tendo, no 
caso, a contestação sido apresentada pela Secção de Processos, e não pela entidade competente que é 
a Delegação de Braga do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. I.P. carece a contestante 
de capacidade judiciária].

4.3. Diga -se desde já, que apesar de o recorrente apoiar a sua alegação na Portaria n.º 409/2000, de 
17/7, a vigência desta, relativamente à matéria aqui em questão, terá cessado face a revogação implícita 
(de sistema) operada aquando da entrada em vigor do regime jurídico introduzido posteriormente pelo 
DL 42/2001, de 9/2, que dispõe em sentido inverso.

Com efeito, no que concerne às dívidas à segurança social, foi criado pelo DL n.º 42/2001, de 
9/2, um processo executivo especial, a correr termos em secções próprias do sistema de solidariedade 
e segurança social (1) sendo que os arts. 3º e 4º desse diploma estabelecem o seguinte:

Artigo 3º  - Competência para a instauração e instrução do processo
«1 — É competente para a instauração e instrução do processo de execução de dívidas à segu-

rança social a delegação do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social do distrito da sede 
ou da área de residência do devedor.
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2 — Para efeitos do número anterior, as instituições de solidariedade e segurança social remetem 
as certidões de dívida à delegação do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social competente.»

Artigo 4º  - Órgãos de execução
«Consideram -se, para efeitos do presente diploma, órgãos de execução as secções de processos 

das delegações do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.»
Daqui resulta, portanto, que as secções de processos das delegações do Instituto de Gestão Finan-

ceira da Segurança Social. I.P. (no caso a secção de processos da delegação de Braga) são órgãos de exe-
cução fiscal competentes para instaurar e instruir processos de execução (por dívidas à Segurança Social).

E neste contexto e sem necessidade de maiores desenvolvimentos concluímos, então, que a sentença 
recorrida não enferma do erro de julgamento que o recorrente lhe imputa, improcedendo, portanto, as 
Conclusões do recurso.

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

Lisboa, 4 de Dezembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Valente 
Torrão.

(1) Cfr. Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e Processo Tributário, anotado e comentado, 6ª edição, 2011, 
Áreas editora, Vol. III, anotação 10 ao art. 148º, pp. 33/34; e anotação 11 ao art. 163º, pp. 129/130.

Questão diferente, apreciada em vários arestos do STA (v. g. no ac. de 9/7/2003, rec. n.º 03/03) foi a da continuação 
da representação da Segurança Social, por parte da Fazenda Pública, nos termos do artigo 42º do CPT, mesmo após a entrada 
em vigor do DL 42/2001, para os processos participados aos órgãos do Ministério das Finanças que continuavam a correr por 
esses órgãos. 

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Processo n.º 168/13 -30.
Recorrente: A… L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
1. A…, Lda., com os demais sinais dos autos, notificada do acórdão proferido em 25 de Setembro 

de 2013 (a fls. 343 a 377 dos autos) que negou provimento ao recurso por si interposto da sentença do 
Tribunal Administrativo Fiscal de Viseu, que julgara improcedente a impugnação judicial deduzida contra 
o acto de indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de taxa de promoção relativa 
ao mês de Outubro de 2003, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, vem, ao abrigo do disposto no 
art. 125º do CPPT e nos arts. 615º n.º 1 alínea d) (anterior artigo 668º n.º 1 alínea d)), 615º nº4 (anterior 
artigo 668º, n.º 4) 666º (anterior 716º), 197º n.º 1 (anterior 203º, n.º 1) e 199º n.º 1 (anterior 205º, n.º 1 do 
CPC), arguir nulidades processuais decorrentes da violação do princípio do contraditório e por ter sido 
apreciada matéria de facto, bem como invocar a nulidade do próprio acórdão, por omissão de pronúncia, 
quer por não se ter declarado incompetente em razão da hierarquia (já que se trata de excepção que é de 
conhecimento oficioso), quer por não se ter pronunciado sobre a violação de normas comunitárias (em 
concreto, a norma constante do n.º 4 do art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão — e 
bem assim o vício de inconstitucionalidade (ao não proceder ao requerido reenvio prejudicial para o 
TJUE, em alegada violação do parágrafo 3 do art. 267º do TFUE e do art. 8º da CRP.

2. Respondeu o Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., nos termos de fls. 406 a 410 dos autos, no 
sentido de que inexistem inequivocamente as nulidades arguidas, devendo manter -se “in totum” o 
acórdão proferido.

3. Dispensando -se os Vistos, dada a simplicidade da questão, cabe deliberar.
4. Apreciando, pois:
O acórdão ora reclamado limita -se a reiterar, acolhendo na íntegra e reproduzindo a respectiva 

fundamentação, o já então decidido por acórdão deste Supremo Tribunal, de 26/06/2013, proferido no 
recurso nº29/13.

A este acórdão foram, entretanto, também imputadas, pela recorrente, nulidades e inconstitucio-
nalidade (nulidades por violação do princípio do contraditório e por contradição entre os fundamentos 
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e a decisão e inconstitucionalidade pela decisão de não reenvio), sendo que as demais também arguidas 
nos presentes autos o foram igualmente em relação ao acórdão deste STA, proferido no rec. n.º 1503/12.

E em ambos os casos, todas foram julgadas não verificadas e improcedentes por acórdãos deste 
mesmo STA, de 26/6/2013, proferidos nos ditos recursos nºs. 29/13 e 1503/12.

É este julgamento que também aqui se reitera, nos termos e com os fundamentos constantes 
desses acórdãos do STA (de 26/6/2013  - recursos nºs. 29/13 e 1503/12), para os quais se remete, salvo 
quanto à alegada nulidade resultante de contradição entre os fundamentos e a decisão, não arguida nos 
presentes autos.

Razão pela qual e consequentemente se indeferirá o requerido.
DECISÃO
Assim, nos termos e pelos fundamentos, na parte aplicável, constantes dos preditos acórdãos deste 

STA, de 26/6/2013 (recs. nºs. 29/13 e 1503/12), acordam os juízes da secção de Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o requerido.

Custas pela requerente.

Lisboa, 4 de Dezembro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Processo n.º 177/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

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

1. A…, Lda., recorrente nos presentes autos, notificada do acórdão proferido em 2 de Outubro 
2013, que negou provimento ao recurso por si interposto da sentença do Tribunal Administrativo Fiscal 
de Viseu, que julgou totalmente improcedente a impugnação judicial deduzida contra o indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa do acto de liquidação de taxa de promoção relativa aos meses de Dezem-
bro de 2008 a Fevereiro de 2009, vem, ao abrigo do disposto nos artigos 668.º, n.º 1, alíneas c) e d), 
668.º n.º 4 e 716.º do CPC (aplicáveis ex vi da alínea e) do artigo 2.º do CPPT) e 125.º do CPPT, e nos 
termos de fls. 329 a 349 dos autos, imputar ao referido Acórdão nulidades por violação do princípio do 
contraditório, por apreciação de matéria de facto e violação da competência em razão da hierarquia, 
bem como por omissão de pronúncia – por alegada violação de regras comunitárias (em concreto, a 
norma constante do n.º 4 do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, matéria que 
alega ser de conhecimento oficioso – e bem assim o vício de inconstitucionalidade (ao não proceder ao 
reenvio prejudicial para o TJUE requerido pela então recorrente e ao não aplicar aos presentes autos a 
norma ínsita do n.º 4 do artigo 2.º do mencionado Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão), por 
alegada violação do artigo 8.º da Constituição da República Portuguesa e, no primeiro caso, também 
do princípio do juiz legal/natural.

2. Respondeu o Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., nos termos de fls. 344 e segs., no sentido 
de que inexistem inequivocamente as nulidades arguidas, devendo manter -se “in totum” o acórdão 
proferido.

3. Foram dispensados os vistos, dada a simplicidade da questão.
Cumpre, pois, apreciar e decidir.
4. Apreciando.
O Acórdão proferido nos presentes autos limita -se a reiterar, acolhendo na íntegra e reproduzindo 

a respectiva fundamentação, o já então decidido pelo Acórdão deste Supremo Tribunal de 23 de Abril 
de 2013, proferido no recurso n.º 29/13.

Este Acórdão 29/13 foi entretanto também arguido de algumas nulidades e inconstitucionalidade 
pela recorrente (nulidades por violação do princípio do contraditório e por contradição entre os funda-
mentos e a decisão e inconstitucionalidade pela decisão de não reenvio), sendo que as demais também 
arguidas nos presentes autos o foram igualmente em relação ao Acórdão deste Supremo Tribunal profe-
rido no rec. n.º 48/13, sendo que, em ambos os casos, todas foram julgadas inverificadas por Acórdãos 
deste Supremo Tribunal do passado dia 26 de Junho (proferidos nos recursos n.º 29/13 e 48/13).

É este julgamento que também aqui se reitera, nos termos e com os fundamentos constantes dos 
Acórdãos do STA de 26 de Junho de 2013  - recursos n.º 29/13 e 48/13.

Razão pela qual se indeferirá o requerido.
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 - Decisão –
5. Assim, nos termos e pelos fundamentos constantes dos Acórdãos deste STA de 26 de Junho de 

2013 (rec. n.º 29/13 e 48/13), cuja cópia deve ser junta, acordam os juízes da secção de Contencioso 
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o requerido.

Custas pela requerente.

Lisboa, 4 de Dezembro de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.

Nota: Os acórdãos supra identificados encontram -se publicados em apêndice ao Diário da 
República, nos volumes correspondentes às datas em que foram proferidos. 

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do vinho. Auxílio estatal. Violação do dever de notificação do au-
xílio à Comissão Europeia. Direito comunitário. Princípio da Proporcionalidade. 
Princípios da confiança e da segurança jurídica.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do 
artigo 92º do Tratado (atual artº. 107º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do art.108º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector 
e representando mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em 
termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 202/13 -30.
Recorrente: A………………, Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pedro Delgado.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. - A…………….., LDA, melhor identificada nos autos, recorre para este Supremo Tribunal da 

sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que julgou improcedente a impugnação por 
si deduzida contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação da taxa de pro-
moção relativa ao mês de Março de 2004, devida ao Instituto da Vinha e do Vinho, no montante de 
€ 88.621,22.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Março de 2004.

B. A A……………… não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais 
quando os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sentença 
ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da impugnante» cf. página 27 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste enten-
dimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A……………….. à aludida taxa de promoção 
nos presentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º 
do TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A…………………. perante os órgãos jurisdicionais 
nacionais  - cf., neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS 
DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «Um particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito directo 
da proibição de execução prevista no art.º 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual art.º 88.º, 
n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposição.» 
— cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTEUJK NOORD — BRABANT, processo C -174/02 
[sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, Acórdão de 
21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFET, proc. C -3994.

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno 
comunitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição 
comunitária que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a 
A……………… teria legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos 
Estados -membros que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do 
actual n.º 1 do artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto 
esse juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da 
intervenção da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 1 do artigo 108.º do TFUE), detém a competência — exclusiva — para proceder ao exame 
permanente da compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que o 
IVV não compreendeu — ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... — o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário […]

73. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A………………… não alega 
a contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; 
não procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incidível modo de financiamento 
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seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional 
e os destinados à exportação, mencionada na página 27 da sentença posta em crise).

L. A A………………. sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) — cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
— cf. alíneas F) e G) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o pro-
cedimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A……………….. com a sua petição inicial e 
dada por integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de 
averiguações contraditório C43/2004 — conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada 
decisão, que ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução 
ao dispositivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no 
registo dos auxílios não notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averigua-
ções contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado 
execução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do 
TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf. página 27 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior 
 - olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. [....] O Estado -membro em causa não pode pôr em exe-
cução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra vio-
lada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de 
uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «[...] a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão 
a aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente im-
procedente»  - cf. página 20 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 87.º da contestação 
do IVV.

W. O reembolso — ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A……………….., com as demais consequências legais — requerida nos presentes autos não decorre 
da adopção, por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da 
taxa em causa, por considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto 
muito, aconteceria a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão 
e quanto ao âmbito dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de no-
tificação prévia e proibição de execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, 
n.º 3, do TFUE).
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X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
acessível em http://eurlex.europa.eu/LexUriServíLexuriServ.do?uri=OT:L:2011:091:0026:PT:PDF

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas a parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo. 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Portu-
guês, acessível no link http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexuriServ.do?uri =Of:L:2010:328:0050:
PT:PDF.em

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV — A) respectivo).

BB. Tais medidas — em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos — eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

CC. «Uma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos 
por terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], por-
quanto «qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em 
causa, dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» — cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE 
ÖLLEITUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.102006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante — isso sim — para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber 
se a medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente 
compatível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem 
dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida 
— a taxa de promoção  - é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa 
influencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma dimi-
nuição do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de 
promoção e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (cf., entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970. França/Comissão; de 21.10.2003, Eugene Van Calter, Openbaar 
Slachthuis; ou de 13.01.2005, Streejgewest Westelijk Noord -Brabant), este concreto modo de finan-
ciamento desses auxílios de Estado — a taxa de promoção  - é parte integrante da medida de auxílio 
prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos auxílios em questão e, 
por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios com o mercado comum, 
devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.
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JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida 
— cf., por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios 
propriamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando 
a ser mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da 
Comissão sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido  - como o foi (cf. parágrafo 
132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das campanhas 
de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos nacionais 
e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108º, n.º 3, do 
TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos actos 
de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabelecimento 
daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é contrário 
ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente ao acto 
de liquidação da taxa de promoção do período de Março de 2004 e veio a ser, com manifesto erro de 
julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. 1 -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado— Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. 1 -165, n.º 20)»

— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 
artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem 
sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 



4707

efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extédeur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-
teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, 
da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último perí-
odo, do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade 
para tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas 
as consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos 
actos de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedi-
dos (v. acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires 
e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
— consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços 
e actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio 
propriamente dito que financia)?

O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de 
um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se 
encontra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo 
de auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão 
sobre a respectiva compatibilidade?

Em caso negativo — e na hipótese de o Estado  - Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?»

3. - Foram apresentadas contra -alegações pelo Instituto do Vinho e da Vinha, com as seguintes 
Conclusões:

«A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência ao período mensal de Março de 2004.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — artigos 660.º, n.º 2, 684.º, nºs 2 e 3 e 685.º - A, nºs 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado. E. Em quase todos os momentos das 
alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário de rebater a decisão a quo, as suas 



4708

posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompreensão do Tribunal e secundar a 
posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido 
à sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alegações 
que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º do 
CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1ª. Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1ª. secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» — cfr 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE 
— hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com 
as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, 
através das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da le-
gislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora 
artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consig-
nação da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa 
larga componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pre-
tensões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos 
pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de Abril 
de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com as autori-
dades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, entretanto 
extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda não publicada 
no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como docs. nºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
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financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera 
a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012— através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107º do TFUE.»

4. - O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido de que o recurso merece 
provimento.

5. - Cumpre apreciar e decidir.
6. - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
A)  - No dia 12 de Abril de 2004, a A……………….. procedeu à autoliquidação da quantia de 

€ 88.621,22, a título de taxa de promoção referente ao mês de Março de 2008 (1)  - cf. documento n.º 1, 
junto com o pedido de revisão oficiosa.

B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa, factualidade que resulta dos articulados apresentados pelas partes, ou seja 
não é objecto de dissenso.

C)  - Em 22/12/2008 a A………………. apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação 
referida em A.;

D)  - O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009.
E)  - Em 10/02/2009 a impugnante apresentou a presente impugnação.
F)  - No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a 

sua decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado 
CE com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios 
de Estado, encontrando -se o referido procedimento em curso, não tendo ainda sido adoptada decisão 
definitiva sobre o mérito da causa, verificando -se apenas a apreciação liminar melhor especificada 
na alínea seguinte, cfr. doc. nº3 que instruiu a petição inicial;

G)  - No documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob 
a epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN3S/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho Convite para 

apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º Tratado CE (2005/C 92/06)” extracta -se 
o que infra se registará dando -se o demais por reproduzido:

“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto da 

Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo produto 
dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
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(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV é 
imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também

 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-
ceiros, e

 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxilio;

 - as medidas de auxilio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão».

7. Do objecto do recurso
Face ao teor das conclusões das alegações de recurso e ao teor das contra -alegações do recorrido, 

são as seguintes as questões trazidas à apreciação deste Supremo Tribunal Administrativo:
a) Previamente, apreciar a questão da admissibilidade das alegações da recorrente, suscitada pelo 

recorrido nas suas contra -alegações – cfr. as respectivas conclusões E), F) e G) – o qual sustenta que 
não cumprem o disposto no artigo 685 -A do CPC, pelo que não devem ser admitidas.

b) Saber se incorreu em erro de julgamento a sentença recorrida que julgou que a taxa de pro-
moção em causa nos autos não padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão 
Europeia, por força do disposto no artº 88º do TCE (atual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

c) Aferir da necessidade do reenvio prejudicial o TJUE para conhecimento das questões suscitadas 
na parte final das alegações da recorrente.

7.1 Face às conclusões de recurso e à posição do recorrido impõe -se previamente apreciar a 
questão por ele suscitada relativa ao incumprimento do ónus de alegar que decorre do artº 685ºA do 
Código de Processo Civil.

De harmonia com o disposto no artº 685º A, n.º 1 do Código de Processo Civil o recorrente deve 
apresentar a sua alegação, na qual conclui, de forma sintética, pela indicação dos fundamentos por que 
pede a alteração ou anulação da decisão.

Nas suas contra -alegações, nomeadamente nas conclusões E, F e G, o recorrido sustenta que as 
alegações da recorrente não cumprem o disposto no artigo 685 -A do Código de Processo Civil porquanto 
«ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a conduta do 
Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à sua posição».

Mas não lhe assiste razão.
Pese embora as conclusões das alegações de recurso não sejam sintéticas, das mesmas resulta 

claro o fundamento pelo qual a recorrente pede a revogação do julgado recorrido – vide conclusões L, 
M, T e UU  - e qual vício que se lhe imputa: erro de julgamento da sentença recorrida por olvidar que 
a taxa de promoção em causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à 
Comissão Europeia, por força do disposto no artº 88º do TCE (actual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

Improcede portanto a suscitada questão prévia.
7.2 Do alegado erro de julgamento imputado à sentença recorrida e do pedido de reenvio do 

processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia.
As questões suscitadas no presente recurso, e acima referidas nas alíneas b) e c) do ponto 7, são, 

até nos pressupostos de facto, em tudo idênticas às que foram apreciadas e decididas neste Supremo 
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Tribunal Administrativo pelo acórdão de 23/04/2013, proferido no processo n.º 29/12, in www.dgsi.pt, a 
que se seguiram os acórdãos 292/13 de 30.04.2013, de 22.05.2013, proferidos nos recursos 9/13, 44/13, 
53/13, 200/13, e 1311/12, e de 29.05.2013, proferidos nos recursos 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/13, 
os três últimos em que o presente relator teve intervenção como adjunto.

Concordamos inteiramente com a doutrina expendida naquele aresto de 23.04.2013, e nos que 
lhe seguiram, inteiramente transponível para o caso subjudice, sendo as alegações e contra -alegações 
exactamente iguais, variando apenas o montante e o período da taxa  - no caso em apreço está em causa 
a taxa de promoção referente ao mês de Março de 2004, no montante de € 88.621,22  - pelo que se 
remeterá, com a devida vénia, para a argumentação jurídica aí aduzida, por economia de meios e tendo 
em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC).

Escreveu -se naquele Acórdão 29/13:
«4. Caracterização da taxa de promoção do vinho
Segundo o n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o Instituto do Vinho 
e da Vinha (IVV, IP.,) tinha por missão, “coordenar e controlar a organização institucional do sector 
vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política comunitária e pre-
parar as regras para a sua aplicação, bem como participa na coordenação e supervisão da promoção 
dos produtos vitivinícolas”.

Como se pode ler na Decisão da Comissão, de 20/7/2010 C (2010) 4891 final, nas suas funções 
de coordenação geral do sector vitivinícola, o IVV realiza dois tipos de actividades:

 - actividades que visam, principalmente os vinhos e produtos vínicos produzidos em Portugal, 
designadamente, as relativas à auditoria dos sistemas de controlo e certificação dos vinhos;

 - actividades destinadas, indistintamente, aos vinhos e produtos originários de Portugal e aos 
originários dos outros Estados -Membros e/ou países terceiros e comercializados em Portugal;

 - o IVV, I.P., presta igualmente determinados serviços a terceiros, nomeadamente: (i) organização 
e promoção das actividades de formação para os agentes económicos, organizações profissionais e in-
terprofissionais do sector vitícola e funcionários do IVV; (ii) disponibilização aos agentes económicos 
do sector da capacidade de armazenagem das infra -estruturas do IVV; e (iii) prestação de serviços do 
Laboratório do IVV e formação do seu próprio pessoal e de outros operadores do sector vitivinícola 
(financiada em grande parte por programas de apoio comunitário) (2).

Da referida Decisão resulta de igual modo que o apoio à promoção genérica do vinho e dos produtos 
vínicos foi atribuído desde 1997, por concurso, à Viniportugal, associação de natureza interprofissional 
representativa do sector, que foi, desta forma, a beneficiária da totalidade do produto da taxa parafiscal 
destinada a esse fim.

A prestação dos mais diversos serviços ao sector vitivinícola e respectivos operadores levou o 
legislador a fixar que o financiamento do IVV, IP., seria garantido, em larga medida, através da receita 
proveniente do produto das taxas cobradas sobre os vinhos e os produtos vínicos (cfr., a título de exemplo, 
o art. 31º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 de Abril), que aprovou os respectivos Estatutos.

Através do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho (3), o legislador reformulou o sistema de taxas 
existente e procedeu à criação de uma única taxa incidente sobre os produtos vínicos, a cobrar pelo 
IVV, IP., que constituía a principal fonte de financiamento das acções de coordenação geral do sector (4).

De acordo com o estatuído no art. 1º, n.º 1, daquele diploma, “Os vinhos e produtos vínicos pro-
duzidos no território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam 
sujeitos à aplicação de uma taxa, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV), relativamente à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”. Mas como este decreto -lei não chegasse 
a ser regulamentado, o legislador, através do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, veio introduzir 
melhorias no regime da referida taxa de forma a adequar a matéria aos objectivos da política vitivinícola 
nacional e comunitária (cfr. o respectivo preâmbulo).

Quanto ao âmbito da taxa de promoção do vinho, o art. 1º do diploma reproduziu o anterior preceito 
e, quanto aos sujeitos, resulta do art. 3º que a taxa de promoção é devida quer pelos agentes económi-
cos quer pelos produtores, no caso previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 2º do Decreto -Lei n.º 119/97. 
Por sua vez, mantém -se, igualmente, no art. 11º, n.º 1, que a fixação do valor da taxa seria objecto de 
portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

No seguimento do mencionado decreto -lei, foram publicadas diversas portarias, sendo de salientar 
a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que serviu, no caso em apreço, à fixação do valor da 
taxa a pagar pela recorrente.

Com interesse para a decisão, importa ainda considerar que, segundo a Decisão da Comissão de 
2010, o produto da taxa de promoção, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funciona-
mento do IVV, I.P., destina -se, em primeiro lugar, ao financiamento dos serviços de coordenação geral 
do sector do vinho prestados por si e, em segundo lugar, às actividades de promoção do vinho e dos 
produtos vínicos.

No que respeita à actividade de promoção do vinho, verifica -se que uma parte da taxa é destinada 
a campanhas de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos, sem referência à sua origem, em 



4712

Portugal e, outra parte, a campanhas de promoção do vinho e dos produtos vínicos portugueses no 
território dos outros Estados -Membros e de países terceiros. No período sobre que incidiu a decisão da 
Comissão de 2010, os custos das acções de formação organizadas pelo IVV, I.P., com excepção de uma 
formação de interesse geral «Sistemas de informação e Gestão Vitivinícola 2000», cujo custo total foi 
de 367, 12 EUR, foram integralmente suportadas pelos programas do Fundo Social Europeu, pelo que 
nem os agentes económicos nem o IVV tiveram de contribuir para o seu financiamento.

É esta taxa que, segundo a recorrente, enferma de ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação prévia à Comissão e respectiva execução antes da decisão final daquela entidade, ao arrepio 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE)  - pontos D e L das 
Conclusões.

5. Da relevância das decisões da Comissão emitidas sobre a taxa de promoção Segundo o estatuído 
no art.108º do TFUE (ex artº 88º TCE) é da competência exclusiva da Comissão Europeia o exame 
permanente dos regimes de auxílios de Estado, em cooperação com os Estados -Membros, “com vista 
a impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado, como se conclui do Acórdão Lorenz” (5). 
Para tanto, é estabelecido um sistema de controlo prévio dos auxílios novos, previsto no n.º 3 do mesmo 
preceito e no art. 2º do Regulamento do processo (6), segundo o qual a Comissão deve ser informada, 
em devido tempo, dos projectos de auxílio, antes da sua execução.

“A fase preliminar do processo de controlo dos auxílios novos inicia -se, assim, com a notificação 
do projecto de auxílio, devendo os Estados (…) utilizar, para o efeito, formulários recomendados pela 
Comissão. A obrigação de notificar previamente os projectos de auxílio é uma obrigação incondicional 
dos Estados relativos a auxílios novos, incluindo a modificação dos existentes …” (7).

Os auxílios não notificados ou postos em execução antes de uma decisão da Comissão são objecto 
de um específico processo de controlo que se inicia com a recepção e análise de informações que a 
Comissão tenha recolhido oficiosamente ou através de denúncia de terceiros.

No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que 
não constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de servi-
ços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º

A única acção de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 
367,12 EUR, não constitui um auxílio.

Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.
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2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (8), isto é, desde que Portugal 
respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam o reembolso 
de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados -Membros, 
entre 1997 e 31 de Dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de Dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 (que 
procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 mediante 
recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das sétima e nona 
condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ - estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (9), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado aos 
auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação (…)”(Carta 
de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O art. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente no-

tificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão 
final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (10).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito directo na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente à 
Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda a 
ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (11).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de Novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os actos praticados durante o período da proibição 
contida no art. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os actos inválidos»” (12). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acór-
dão de 1973 (13), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do Direito 
Comunitário, com vista a restabelecer o status quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (14).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final da 
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Comissão (15). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição 
de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro de 
2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição de 
auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada a 
compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de exe-
cução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário impõe-lhe 
que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas não lhe impõe a 
obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias excepcionais.». (16)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos auxílios 
suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, como 
vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de pro-
moção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro lado, 
coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da auto -liquidação em causa 
(relativa a Setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar 
início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no artigo 6º do 
regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação 
de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (17), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (18), no caso concreto, por ilegalidade for-
mal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria que 
a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distin-
guir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas acções de promoção 
e publicidade dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respectivo 
financiamento, através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente 
da taxa cobrada aos operadores do sector vitivinícola e afecta, no essencial, ao financiamento da acti-
vidade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto -liquidação, no valor 
de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Setembro de 2007, com 
fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (19), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (20).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 

22 de Março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do art. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de Novembro de 1991 (21).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (22).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.
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Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja selectiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio entre os EM” (23).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (24), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afectação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a acções de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (art.11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto 
de não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, como 
vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. Por 
outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo objectivo es-
sencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não implica, à 
partida, um auxílio concedido directa ou indirectamente através de recursos do Estado e, por outro lado, 
serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos auxílios de Estado (25).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, a 
Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das activi-
dades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do 
sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não constitui 
um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da República 
Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 
de Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam ou 
não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” (26) de tal medida envolver auxílios estatais (27), em termos de exigir 
a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente 
suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade 
da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o respectivo 
procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do art. 88º do TCE (ponto L das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da auto -liquidação em causa.
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Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside na 
particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor de 
ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas pelas 
vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de 
Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida.
Em face de tudo o que vai exposto, não havendo dúvidas quanto à não verificação da obrigação 

de comunicação prévia, fica consequentemente prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade.» (Fim 
de citação)

Acresce dizer que, ainda que assim não se entendesse, sempre se justificaria, como foi sublinhado 
no Acórdão 84/13 de 29.05.2013, «a manutenção da autoliquidação em causa, através da aplicação 
do princípio do aproveitamento do acto (28), que há -de decorrer da regra da autonomia processual e 
procedimental dos Estados -Membros aquando da execução do Direito da UE (artigo 4º/2 do TUE) e 
do facto de o Direito da EU se dever ater aos limites decorrentes do princípio da especialidade e da 
subsidiariedade (29)”.

Com efeito, constitui jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU 
pelos Estados -Membros, “na ausência de normas de Direito da EU, devem as autoridades nacionais 
aplicar o respectivo direito nacional. Esta remissão para as regras nacionais engloba o regime do pro-
cedimento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável”.

E, ainda que a regra da autonomia processual e procedimental dos Estados -Membros seja limitada 
por força do princípio geral da cooperação leal, o princípio da equivalência (ou não discriminação) (30), 
determina que as regras aplicáveis ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas 
que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou análogos meramente internos.

Ora, tendo em conta as circunstâncias do caso em apreço, em especial, o facto de a Comissão 
ter conhecimento perfeito de toda a situação em torno da taxa de promoção do vinho desde 2004 e 
por ter acabado por concluir não haver qualquer violação do Direito comunitário em relação a todas 
as componentes da mesma, podemos com segurança concluir que não haveria qualquer possibilidade 
de a sua intervenção poder influenciar o conteúdo material do acto de liquidação em causa. E, a ser 
assim, tal como ficou consignado entre outros, no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 31/1/2012, 
Proc n.º 17/2012, “O tribunal tributário tem o poder de não anular um acto inválido quando for seguro 
que a decisão tributária não podia ser outra, por concluir que em execução do efeito repristinatório da 
sentença anulatória não existe alternativa que não seja a de renovar o acto inválido, embora sem o vício 
que determinaria a anulação”.» (fim de citação).

É esta a jurisprudência que também aqui se acolhe e se reitera para, com base na respectiva fun-
damentação, se concluir no sentido da improcedência do recurso e da confirmação do julgado recorrido 
– de improcedência da impugnação judicial deduzida – ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido 
de reenvio prejudicial para o TJUE requerido pela recorrente.
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8. Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando o julgado recorrido.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 4 de Dezembro de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto.

(1) A referência a 2008 deve -se a mero lapso já que, como se constata do documento n.º 1, a que se reporta o probatório 
a taxa em causa é de Março de 2004 (cf. fls. 79).

(2) Podemos dizer que estas são as suas atribuições essenciais desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 
22 de Setembro, e posteriores reestruturações pelos Decretos -Leis nsº. 102/93, de 2 de Abril; n.º 99/97, de 26 de Abril; 
n.º 47/2007, de 27 de Fevereiro e, finalmente, o n.º 66/2012, de 16 de Março, sendo para o efeito dotado de autonomia 
administrativa.

(3) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(4) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(5) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição das Ajudas de Estado concedidas em Violação do 

Direito Comunitário, Coimbra, 1994, pp. 58 ss.
(6) Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, que estabelece as regras de execução 

do artigo 93.º do Tratado CE.
(7) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2003, p. 271.
(8) Segundo o disposto no artigo 7, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, 

«A Comissão pode acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível 
com o mercado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante designada «de-
cisão condicional» (cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64)

(9) O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os 
critérios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no 
n.º 3 do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um 
período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

(10) Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999.
(11) Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VI-

LAÇA, “O Papel dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde 
deve ir em virtude da última frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor 
António de Sousa Franco, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA 
DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., p. 56.

(12) Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.
(13) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.
(14) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.
(15) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Novembro de 1990, Processo C -354/90.
(16) Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides 

d’Etat», EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolalla Gadea. A Sutton, 
kluwer Law International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.

(17) Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Cons-
titui jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de 
normas de Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respectivo direito nacional, o que engloba o regime do 
procedimento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras 
aplicáveis ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos 
equivalentes ou análogos meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI 
TAVARES LANCEIRO, A revogação de actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União 
europeia: um instituto a dois tempos?, Revista do Ministério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, pp. 33 ss.

(18) Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade 
de uma norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos 
arts. 281 e 282º da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos 
pressupostos plasmados no art. 73º do CPTA.

(19) Segundo o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os 
produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui 
contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à co-
ordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, nº1, dispõe -se que “São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.

(20) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.
(21) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões 

do Advogado -Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de Setembro de 1990, proc C -5/89.
(22) Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. AN-

TÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.
(23) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina 

Coimbra, 2012, p. 520.
(24) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, 

ob. cit., p. 714.
(25) Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de Julho de 2004, C -345/02 

(Pearle Bv).
(26) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.



4718

(27) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de Setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão 
c/ RFA, Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38.

(28) Sobre o alcance do referido princípio, cfr., entre outros, o Acórdão do STA de 15/2/2007, proc n.º 1071/06.
(29) Cfr. CARLA AMADO GOMES/ RUI TAVARES LANCEIRO, “A revogação de actos administrativos entre 

o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?”, Revista do Ministério Público, 
Ano 33, Outubro/Dezembro de 2012, pp. 33 ss.

(30) Sobre as dimensões principiológicas do princípio da geral cooperação, cfr. CARLA AMADO GOMES/ RUI 
TAVARES LANCEIRO, ob. cit., pp. 33 ss. 

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Assunto:

IVA. Reembolso de IVA. Prática abusiva. Omissão do procedimento previsto no artº 63º 
do CPPT: consequências. Reenvio prejudicial para o TJUE.

Sumário:

Prevendo o artº 63º do CPPT um procedimento próprio interno para o caso de práticas 
abusivas em matéria de impostos, estando em causa reembolso de IVA, imposto de 
génese comunitária, impõe -se o reenvio prejudicial para o TJUE tendo em vista 
saber se a observância daquele procedimento interno ofende ou não as disposições 
comunitárias em matéria de prática abusiva em sede de IVA.

Processo n.º 576/13 -30.
Recorrente: A…………, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – A…………, S.A., com os demais sinais dos autos, vem recorrer da decisão do Tribunal Tribu-

tário de Lisboa que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida, contra as liquidações 
adicionais de IVA e juros compensatórios, referente aos exercícios de 2005, 2006 e 2007, no montante 
de 1.762.111,04€, apresentando para o efeito, alegações nas quais conclui:

Iª) A recorrente, em terreno da sua titularidade, edificou e construiu uma Clínica hospitalar vindo, 
depois, a ceder a exploração dessa clínica ou estabelecimento hospitalar a outra entidade;

IIª) A recorrente cedeu, também, a outra entidade, a exploração do bar e restaurante que funcionam 
na referida clínica;

IIIª) As referidas cedências de exploração são operações sujeitas e não isentas de IVA, pelo que a 
recorrente tem liquidado imposto sobre os quantitativos que cobra por tais cedências;

IVª) A recorrente é, deste modo, um sujeito passivo de IVA, realizando operações tributáveis que 
dão direito à dedução do IVA;

Vª) Assim, nos termos dos artºs 19º e 20º do Código do IVA, a recorrente tem deduzido o IVA que 
suportou na construção da clínica hospitalar na sua “equipagem”, como deduz o IVA que vai pagando 
e suportando na aquisição de bens e serviços necessários à manutenção da referida clínica hospitalar;

VIª) É que, nos termos do contrato de cedência de exploração da clínica hospitalar, a recorrente 
tem a obrigação de efetuar todas as obras necessárias referentes ao edifício onde funciona a clínica 
hospitalar, bem como todas as operações de limpeza e manutenção e ainda tem a obrigação de manter, 
reparar e substituir todo o equipamento necessário ao funcionamento da clínica;

VIIª) A Administração Tributária efetuou uma fiscalização à recorrente e veio considerar que 
esta não tinha direito à dedução do IVA que suportou, e suporta, a montante, referentes às indicadas 
operações (construção e manutenção da clínica) e, em consequência dessa correção, consistente não 
na aceitação da dedutibilidade do IVA, emitiu liquidações de imposto e de juros compensatórios, li-
quidações essas que são ilegais;

VIIIª) A fundamentação aduzida pela Administração Tributária para negar à recorrente o direito à 
dedução do IVA assenta no pressuposto de que se “usou abusivamente do direito ao reembolso”;

IXª) A Administração Tributária considerou terem existido factos que “consubstanciam uma prá-
tica abusiva no domínio do imposto sobre o valor acrescentado” razão pela qual considerou deverem 
“ser desconsiderados em sede de IVA os efeitos decorrentes” do contrato de cedência de exploração da 
clínica hospitalar celebrado pela recorrente;

Xª) A Administração Tributária não instaurou o procedimento especial previsto no artº 63º do CPPT, 
o que consubstancia uma ilegalidade que inquina, também de ilegalidade, as liquidações impugnadas;
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XIª) Na verdade, o artº 63º do CPPT, na redação à época em vigor, exige a instauração do proce-
dimento especial aí previsto, quando se pretenda efetuar correções com base em disposições antiabuso, 
considerando -se, como tal, as que estabelecem a ineficácia fiscal de negócios jurídicos celebrados com 
manifesto abuso de formas jurídicas, de que resulte a eliminação ou a redução de impostos que, de 
outro modo, seriam devidos;

XIIª) A aplicação dessas medidas ou correções antiabuso tem, nos termos do referido artº 63º do 
CPPT, que ser, obrigatoriamente, precedida e realizada através de um procedimento próprio, onde se 
exige uma especial fundamentação por parte da Administração Fiscal e onde se concede ao contribuinte 
o direito de audição em face de um projeto, direito a ser exercido no prazo de 30 dias;

XIIIª) A Administração Tributária, como resulta da fundamentação constante do Relatório da Ins-
peção Tributária, considerou que a celebração, pela recorrente, do contrato de cedência de exploração 
da clínica hospitalar, é uma prática abusiva, porque com tal contrato ela passou a ter o direito à dedução 
do IVA suportado a montante, direito que, de outro modo, não teria;

XIVª) E, em consequência desse juízo de prática abusiva, desconsiderou a existência do referido 
contrato;

XVª) Estão, assim, reunidos todos os pressupostos definidores do abuso e da aplicação de uma 
medida antiabuso, pelo que, nos termos do artº 63º do CPPT, era obrigatória a instauração do referido 
procedimento;

XVIª) O referido artº 63º do CPPT é uma norma de direito processual, pelo que a argumentação 
constante da decisão recorrida não pode proceder;

XVIIª) Na verdade, a Diretiva do IVA, e a sua interpretação, invocadas como fundamento para a 
aplicação da medida antiabuso, preceitua sobre normas e princípios relativos à incidência, à isenção, à 
matéria coletável e a outras matérias de direito substantivo, isto é, não dispõe sobre questões processuais, 
tais como prazo de prescrição, de caducidade, formalismos inspetivos, exercício de contraditório, etc.;

XVIIIª) Entender -se que o artº 63º do CPPT ao exigir um procedimento próprio, para a aplicação 
de disposições antiabuso, restringe a aplicação das normas e princípios da Diretiva IVA, é o mesmo 
que entender que o artº 45º da LGT, ao impor um prazo de caducidade na liquidação de IVA, restringe 
e limita a aplicação do direito comunitário relativo a este imposto, já que, como se referiu, a Diretiva 
IVA não contém normas sobre caducidade, prescrição, exercício do contraditório, etc.;

XIXª) A não aplicação do mecanismo procedimental do artº 63º do CPPT implicaria, além do mais, 
um tratamento discriminatório, sem sentido, nem fundamento, entre o IVA e outros impostos;

XXª) A não aplicação do mecanismo procedimental do artº 63º do CPPT implicaria a violação das 
especiais garantias estabelecidas para os contribuintes nos casos de aplicação de mecanismos antiabuso.

XXIª) Ao não ter instaurado tal procedimento, cometeu -se uma ilegalidade que implica, também, 
a ilegalidade das liquidações de IVA impugnadas;

XXIIª) A Administração Tributária considerou que através da cessão da exploração da clínica 
hospitalar, a recorrente obteve uma vantagem fiscal (o direito à dedução do IVA) que, de outro modo, 
não teria, já que se fosse ela a explorar diretamente a clínica hospitalar estar -lhe -ia vedado o acesso a 
esse direito à dedução;

XXIIIª) E isto seria assim, diz a Administração Tributária, porque a exploração do estabelecimento 
hospitalar é uma atividade isenta de IVA, nos termos do n.º 2 do artº 9º do CIVA, pelo que, enquanto 
atividade isenta, não há o direito à dedução do IVA suportado a montante;

XXIVª) A referida Administração Tributária entende que seria este o quadro aplicável, em sede de 
IVA, se a exploração da clínica fosse feita diretamente pela recorrente, já que esta não poderia renunciar 
à isenção de imposto, nos termos do artº 12º, n.º 1, b), CIVA;

XXVª) É que, diz a Administração Tributária, na medida em que foram celebrados acordos de 
prestação de cuidados de saúde com o Instituto de Ação Social das Forças Armadas, passou a integrar-
-se no Sistema Nacional de Saúde, pelo que, nos termos do referido artº 12º, n.º 1, b) do CIVA, estaria 
vedada essa renúncia a isenção;

XXVIª) Ora, a recorrente não celebrou qualquer contrato ou acordo referente à prestação de cui-
dados de saúde  - até porque não é essa sua atividade  - sendo que, ainda que tivesse celebrado o contrato 
referido pela Administração Tributária, mesmo assim, teria direito a renunciar à isenção de IVA;

XXVIIª) Decorre dos nºs 1 e 2 da Base XII da Lei de Bases da Saúde, que só integram o Sistema 
Nacional de Saúde as entidades privadas que celebrem acordos com o Serviço Nacional de Saúde e 
este é constituído pelas instituições e serviços oficiais, prestadores de cuidados de saúde dependentes 
do Ministério da Saúde;

XXVIIIª) Ora, a entidade com a qual ter -se -ia celebrado um acordo  - o Instituto de Ação Social 
das Forças Armadas  - está na dependência do Ministério da Defesa Nacional e não na dependência 
do Ministério da Saúde, pelo que é indiscutível que a recorrente não integraria o Sistema Nacional de 
Saúde, razão pela qual poderia renunciar à isenção de IVA;

XXIXª) Essa renúncia à isenção do IVA  - como aliás é reconhecido pela Administração Tributária 
 - permitiria que a recorrente pudesse deduzir o IVA suportado a montante;

XXXª) Assim sendo, verifica -se que não há qualquer vantagem fiscal obtida pela recorrente ao 
ter optado pela cedência da exploração da clínica a outra entidade, em detrimento de ser ela a efetuar 
tal exploração;
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XXXIª) A inexistência de qualquer vantagem fiscal é quanto basta para se considerar ilegal a 
aplicação da medida antiabuso e a não aceitação do direito à dedução do IVA suportado a montante;

XXXIIª) Sendo certo, em qualquer caso, que ainda houvesse, ou tivesse havido, uma vantagem fiscal na 
opção pela cedência da exploração da clínica hospitalar; como decorre da interpretação que a jurisprudência 
comunitária tem feito sobre o conceito de abuso, necessário seria que o ato ou negócio praticado fosse inusitado, 
anormal, e que esse caráter de anormalidade só encontrasse justificação na procura de uma vantagem fiscal;

XXXIIIª) Ora, a opção pela cessão de exploração do estabelecimento hospitalar, em lugar de ser 
a recorrente a explorar diretamente esse estabelecimento, é uma opção normal de gestão

XXXIVª) Normalidade que se encontra num modelo, conhecido, de racionalidade de gestão, se-
parando em duas distintas entidades, a atividade referente ao Edifício Hospitalar e à atividade referente 
à exploração do estabelecimento hospitalar;

XXXVª) A complexidade referente à construção de uma clínica hospitalar, à sua “montagem”, 
com a aquisição ou o aluguer da maquinaria, bem como a sua manutenção, consistente não só em 
obras de reparação do edifício, mas também em reparação e substituição do equipamento, maxime, 
equipamento médico caro e complexo, justificam que essa atividade seja realizada por entidade que 
apenas se dedique a essa área;

XXXVIª) Por outro lado, e de forma complementar, a complexidade de gestão de uma unidade hos-
pitalar, quer no que diz respeito à contratação de pessoal médico e paramédico, a montagem da estrutura 
de funcionamento, v.g., especialidades médicas e a complexidade da relação com utentes/doentes, justi-
ficam, impõem mesmo, que tal seja realizado por uma autónoma entidade que se especialize nessa área;

XXXVIIª) A normalidade dessa opção, em termos de gestão racional, demonstra -o, também, a cir-
cunstância de ser esse o modelo imposto pelo Estado, quanto à constituição e gestão dos novos hospitais, 
em que, também aí, há duas distintas entidades, em que uma explora a atividade hospitalar (prestação 
de cuidados médicos) e a outra constrói, equipa e faz a gestão e manutenção desse edifício;

XXXVIIIª) O caráter não inusitado  - ao invés, o caráter de normal opção  - afasta, de modo ine-
lutável, qualquer juízo sobre prática abusiva;

XXXIX) Sendo certo, aliás, que a mais recente jurisprudência do TJCEC (Caso Weald Lesing, 
Processo C -103/09, Acórdão de 22/12/2010), considera mesmo que a existência de transações não 
normais, por si só, não consubstancia a existência de qualquer prática abusiva;

XLª) No referido Acórdão, sublinha -se que a inexistência de outra explicação, para além da ob-
tenção de vantagens fiscais, é que pode consubstanciar uma prática abusiva;

XLIª) Ora, é indiscutível e indiscutido que, para além de não ter gerado vantagens fiscais, a opção 
da recorrente, na separação de atividades, é justificada e até imposta por uma gestão racional;

XLIIª) Aliás, a comparação da situação da recorrente com a situação que foi objeto de decisão pelo 
TJ, no Acórdão Halifax, bem como a comparação com as situações também objeto de recentes decisões 
pelo Tribunal Central Administrativo Sul, demonstra, também, que não existe no comportamento da 
recorrente qualquer prática abusiva;

XLIIIª) Não estamos perante a celebração de mais de 30 contratos, em menos de meio ano, des-
tinados a criar artificialmente o suporte legal para a efetivação da dedução de IVA, ou perante criação 
de empresas para se transformarem juros em dividendos, mas apenas, e só, perante um normal contrato 
de cedência de exploração;

XLIVª) O contrato em apreço resulta exclusivamente de direito de escolha que assiste à recorrente, 
não havendo abuso de formas;

XLVª) O exercício do direito à dedução por parte da recorrente não é, assim, passível de qualquer 
censura, não emana de qualquer prática abusiva mas antes de um exercício legítimo e tutelado, seja 
pela ordem jurídica interna, seja pela comunitária;

XLVIª) As liquidações impugnadas são também ilegais, por violação dos princípios da confiança 
e da boa fé, na medida em que ao longo de vários anos, a Administração Tributária sempre teve um 
direto conhecimento da situação referente à recorrente e sempre considerou como legalmente dedutível 
o IVA suportado na aquisição de bens e serviços.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente, revogando -se a sentença recorrida, 
julgando -se procedente a impugnação, com todas as legais consequências, como é de Justiça.

II. A Fazenda Publica não contra alegou.
III. O MP emitiu parecer que consta a fls. 295/297, no qual defende a procedência do recurso, 

argumentando em síntese que “… não tendo a AT instaurado o procedimento obrigatório regulado 
no artº 63º do CPPT as liquidações sindicadas são inválidas, não podendo vigorar na ordem jurídica, 
ficando, assim prejudicado o conhecimento das restantes questões”.

IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V. Com interesse para a decisão, foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A) A impugnante exerce a atividade de atividade de prática médica clínica geral, ambulatório, 

correspondente ao CAE n.º 86210 (cfr. fls. 126 do Processo Administrativo).
B) A impugnante foi objeto de uma ação de inspeção externa, em sede de IVA, no âmbito da qual 

foram efetuadas correções à matéria coletável, de natureza meramente aritmética resultante de impo-
sição legal, ao ano de 2005, 2006 e 2007, no montante de 306.182,89€, 729.749,59€ e 538.698,01€, 
respetivamente (cfr. relatório de inspeção de fls. 128 do Processo Administrativo).
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C) As correções mencionadas na alínea anterior foram efetuadas com o seguinte fundamento, que 
aqui se transcreve na parte com interesse para a decisão (cfr. relatório de inspeção tributária a fls. 137 a 
156 dos autos): 
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 D) Na sequência das correções efetuadas, em 07/06/2010, foram emitidas as liquidações nºs 
10094236 a 10094243, respeitantes a IVA dos anos de 2005, 2006 e 2007, e juros compensatórios, 
cujo prazo limite de pagamento voluntário terminou a 29/11/2010 (cfr. documento de fls. 66 e ss dos 
autos).

E) A Impugnante prestou garantia bancária em 17/11/2010 para suspender o processo de execução 
fiscal n.º 3247201001137220 (cfr. fls. 118 do processo Administrativo e fls. 114 dos autos).

F) A Impugnante celebrou com a sociedade “D…………, Lda” contrato de cessão de exploração 
da cafetaria/bar localizada na B………… (cfr. contrato de fls. 79 e ss dos autos, cujo teor aqui se dá 
por reproduzido).

G) A Impugnação foi remetida ao tribunal tributário de Lisboa por carta registada datada de 
29/11/2010 (cfr. fls. 116 dos autos).

VI. São duas as questões suscitadas nas conclusões das alegações:
a) A de saber se a não instauração do procedimento prévio previsto no artº 63º do CPPT determina 

a anulação das liquidações de IVA;
b) A de saber, no caso de resposta negativa à questão anterior, se a recorrente cometeu prática 

abusiva destinada a obter reembolso de IVA.
Comecemos por conhecer da 1ª questão.
VI.1. Invoca a recorrente, em defesa do entendimento de que a preterição do referido procedimento 

conduz à anulação das liquidações, o seguinte:
O artº 63º do CPPT é uma norma de direito processual.
A Diretiva do IVA, e a sua interpretação, invocadas como fundamento para a aplicação da medida 

antiabuso, preceitua sobre normas e princípios relativos à incidência, à isenção, à matéria coletável e 
a outras matérias de direito substantivo, isto é, não dispõe sobre questões processuais, tais como prazo 
de prescrição, de caducidade, formalismos inspetivos, exercício de contraditório, etc.;

Assim, não pode entender -se que o artº 63º do CPPT ao exigir um procedimento próprio, para 
a aplicação de disposições antiabuso, restringe a aplicação das normas e princípios da Diretiva IVA, 
pois então teríamos também de entender que o artº 45º da LGT, ao impor um prazo de caducidade 
na liquidação de IVA, restringe e limita a aplicação do direito comunitário relativo a este imposto, já 
que, como se referiu, a Diretiva IVA não contém normas sobre caducidade, prescrição, exercício do 
contraditório, etc.;

A não aplicação do mecanismo procedimental do artº 63º do CPPT implicaria, além do mais, 
um tratamento discriminatório, sem sentido, nem fundamento, entre o IVA e outros impostos, bem 
como a violação das especiais garantias estabelecidas para os contribuintes nos casos de aplicação de 
mecanismos antiabuso.

Ao não ter instaurado tal procedimento, cometeu -se uma ilegalidade que implica, também, a 
ilegalidade das liquidações de IVA impugnadas.

VI.2. O artº 63º acima citado, estabelece o seguinte:
“Artigo 63.º
Aplicação de disposição antiabuso
1 — A liquidação de tributos com base na disposição antiabuso constante do n.º 2 do artigo 38.º 

da lei geral tributária segue os termos previstos neste artigo.
2 — (Revogado.)
3 — A fundamentação do projeto e da decisão de aplicação da disposição antiabuso referida no 

n.º 1 contém necessariamente:
a) A descrição do negócio jurídico celebrado ou do ato jurídico realizado e dos negócios ou atos 

de idêntico fim económico, bem como a indicação das normas de incidência que se lhes aplicam;
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b) A demonstração de que a celebração do negócio jurídico ou prática do ato jurídico foi essencial 
ou principalmente dirigida à redução, eliminação ou diferimento temporal de impostos que seriam 
devidos em caso de negócio ou ato com idêntico fim económico, ou à obtenção de vantagens fiscais.

4 — A aplicação da disposição antiabuso referida no n.º 1 depende da audição prévia do contri-
buinte, nos termos da lei.

5 — O direito de audição prévia é exercido no prazo de 30 dias a contar da notificação do projeto 
de aplicação da disposição antiabuso ao contribuinte.

6. No prazo referido no número anterior, poderá o contribuinte apresentar as provas que entender 
pertinentes.

7— A aplicação da disposição antiabuso referida no n.º 1 é prévia e obrigatoriamente autorizada, 
após a audição prévia do contribuinte prevista no n.º 5, pelo dirigente máximo do serviço ou pelo fun-
cionário em quem ele tiver delegado essa competência.

8— A disposição antiabuso referida no n.º 1 não é aplicável se o contribuinte tiver solicitado à 
administração tributária informação vinculativa sobre os factos que a tiverem fundamentado e a admi-
nistração tributária não responder no prazo de 150 dias.

9 — (Revogado.)
10 — (Revogado.) - (Com exceção do n.º 6, este artigo tem redação dada pelo artº 152º da Lei 

n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2012 – v. o seu artº 215º)”
À data dos factos era a seguinte a redação do referido artigo:
“Artigo 63º
Aplicação das normas antiabuso
1. A liquidação dos tributos com a base em quaisquer disposições antiabuso nos termos dos códigos 

e outras leis tributárias depende da abertura para o efeito de procedimento próprio.
2. Consideram -se disposições antiabuso, para os efeitos do presente Código, quaisquer normas 

legais que consagrem a ineficácia perante a administração tributária de negócios ou actos jurídicos ce-
lebrados ou praticados com manifesto abuso de formas jurídicas das normas de que resulte a eliminação 
ou redução dos tributos que de outro modo seriam devidos.

3. O procedimento referido no número anterior pode ser aberto no prazo de três anos após a rea-
lização do acto ou da celebração do negócio jurídico objecto da aplicação das disposições antiabuso.

4. A aplicação das disposições antiabuso depende da audição do contribuinte, nos termos da lei.
5. O direito de audição será exercida no prazo de 30 dias após a notificação, por carta registada, 

do contribuinte, para esse efeito.
6. No prazo referido no número anterior, poderá o contribuinte apresentar as provas que entender 

pertinentes.
7. A aplicação das disposições antiabuso será prévia e obrigatoriamente autorizada, após a obser-

vância do disposto nos números anteriores, pelo dirigente máximo do serviço ou pelo funcionário em 
quem ele tiver delegado essa competência.

8. As disposições não serão aplicáveis se o contribuinte tiver solicitado à administração tributária 
informação vinculativa sobre os factos que a tiverem fundamentado e a administração tributária não 
responder no prazo de seis meses.

9. Salvo quando de outro modo resulte de lei, a fundamentação da decisão referida no n.º 7 conterá:
a) A descrição do negócio jurídico celebrado ou do acto jurídico realizado e da sua verdadeira 

substância económica;
b) A indicação dos elementos que demonstrem que a celebração do negócio ou prática do acto 

tiveram como fim único ou determinante evitar a tributação que seria devida em caso de negócio ou 
acto de substância económica equivalente;

c) A descrição dos negócios ou actos de substância económica equivalente aos efectivamente 
celebrados ou praticados e das normas de incidência que se lhe aplicam.

10. A autorização referida no n.º 7 do presente artigo é passível de recurso contencioso autónomo”.
Daqui resulta então que a Administração Tributária, no caso de suspeitar de prática abusiva, deve 

instaurar o procedimento previsto nesta norma.
A questão que se coloca é a de saber se, sendo o IVA de génese comunitária, em caso de suspeita 

de prática abusiva, o procedimento previsto na norma acima transcrita pode ser dispensado.
É que, conforme bem refere a recorrente, as normas comunitárias relativas ao IVA regulam matéria 

de natureza substantiva, mas não questões processuais como a dos presentes autos, pelo que o direito 
interno que regula a respetiva matéria se aplica também ao IVA.

Dado que esta questão se relaciona diretamente com o direito comunitário, cabendo a interpre-
tação do mesmo ao TJUE, entende -se necessário colocar a este Tribunal, a seguinte questão, em sede 
de reenvio prejudicial:

“Suspeitando a Administração Tributária de prática abusiva destinada a obter reembolso de IVA 
e prevendo o direito português um procedimento prévio obrigatório aplicável a práticas abusivas em 
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matéria de impostos deve ou não entender -se que tal procedimento é inaplicável em matéria de IVA 
atenta a génese comunitária deste imposto?”

VI.3. Da resposta à questão supra dependerá, posteriormente, a resposta à outra questão acima 
identificada.

Na verdade, se a resposta do TJUE for no sentido de que o procedimento deve ser aplicado, não 
tendo este sido cumprido, as liquidações terão de ser anuladas. No caso contrário, haverá que apreciar 
posteriormente se estamos ou não perante prática do TJUE abusiva, o que terá de ser feito de acordo 
com os factos provados e a jurisprudência do TJUE.

VII. Nestes termos e pelo exposto, decide -se suspender a instância e colocar ao TJUE a seguinte 
questão prejudicial:

“Suspeitando a Administração Tributária de prática abusiva destinada a obter reembolso de IVA 
e prevendo o direito português um procedimento prévio obrigatório aplicável a práticas abusivas em 
matéria de impostos deve ou não entender -se que tal procedimento é inaplicável em matéria de IVA 
atenta a génese comunitária deste imposto?”

Ordena -se a passagem de carta, a dirigir pela Secretaria deste Supremo Tribunal à daquele Tribunal, 
com pedido de decisão prejudicial, acompanhada do translado do processo, incluindo cópias da petição 
inicial, da sentença, das alegações de recurso da recorrente e demais peças processuais relevantes.

Custas a final.

Lisboa, 4 de dezembro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Benefícios fiscais. artº 20º, n.º 1 do DL n.º 423/83, de 5 de dezembro. Empreendimentos 
turísticos.

Sumário:

 I — Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos 
factos a que as mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais 
de interpretação e aplicação das leis, sendo que “Sempre que, nas normas fiscais, 
se empreguem termos próprios de outros ramos de direito, devem os mesmos ser 
interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro decorrer dire-
tamente da lei” (artº. 11º, nºs. 1 e 2, da LGT).

 II — No âmbito do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos 
empreendimentos turísticos, estabelecido no Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de 
março, o conceito de instalação de um empreendimento turístico compreende o 
conjunto de atos jurídicos e os trâmites necessários ao licenciamento (em sentido 
amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme o caso) 
das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento 
turístico, bem como a obtenção dos títulos que o tornem apto a funcionar e a ser 
explorado para finalidade turística (cfr. Capítulo IV, arts. 23º ss).

 III — Quando o legislador utiliza a expressão aquisição de prédios ou de frações au-
tónomas com destino à «instalação», para efeitos do benefício a que se reporta o 
n.º 1 do art. 20º, do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de dezembro, não pode deixar de 
entender -se como referindo -se precisamente à aquisição de prédios (ou de frações 
autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois de devidamente 
licenciadas as respetivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas 
que se dedicam à atividade de promoção/criação dos mesmos.

 IV — Este conceito de «instalação» é o que se mostra adequado a todo o tipo de empre-
endimentos turísticos e não é posto em causa pelo facto de os empreendimentos 
poderem ser construídos/instalados em regime de propriedade plural, uma vez 
que esta tem a ver com a «exploração» e não com a «instalação».

 V — Nos empreendimentos turístico constituídos em propriedade plural (que compreen-
dem lotes e ou frações autónomas de um ou mais edifícios, nos termos do disposto 
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no artº. 52º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de março), destacam -se dois 
procedimentos distintos, ainda que possam ocorrer em simultâneo: um relativo à 
prática das operações necessárias a instalar o empreendimento; outro, relativo às 
operações necessária a pô -lo em funcionamento e a explorá -lo, sendo que a venda 
das unidades projetadas ou construídas faz necessariamente parte do segundo.

 VI — O legislador pretendeu impulsionar a atividade turística prevendo a isenção/redu-
ção de pagamento de Sisa/Selo, para os promotores que pretendam construir/criar 
estabelecimentos (ou readaptar e remodelar frações existentes) e não quando se 
trate da mera a aquisição de frações (ou unidades de alojamento) integradas nos 
empreendimentos e destinadas à exploração, ainda que sejam adquiridas em data 
anterior à própria instalação/licenciamento do empreendimento.

 VII — Quem adquire as frações não se torna um cofinanciador do empreendimento, 
com a responsabilidade da respetiva instalação, uma vez que está a adquirir um 
produto turístico que foi posto no mercado pelo promotor, seja a aquisição feita em 
planta ou depois de instalado o empreendimento, como um qualquer consumidor 
final, tanto mais que as frações podem ser adquiridas para seu uso exclusivo e 
sem qualquer limite temporal (no caso de empreendimentos turísticos constituídos 
em propriedade plural).

 VIII — Não estando em causa a aquisição de prédios ou de frações autónomas destinados 
à construção/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de 
unidades de alojamento por consumidores finais, ainda que porque integradas no 
empreendimento em causa se encontrem afetas à exploração turística, a mesma 
não pode beneficiar das isenções consagradas no art. 20º, n.º 1, do Decreto -Lei 
n.º 423/83.

 IX — Este resultado interpretativo é o que resulta do elemento histórico, racional/tele-
ológico e também literal das normas jurídicas em causa.

 X — “Os benefícios fiscais são medidas de caráter excecional instituídas para tutela 
de interesses públicos extrafiscais relevantes e que sejam superiores aos da pró-
pria tributação que impedem (artigo 2.º/1 do EBF) (…)” e embora admitindo 
a interpretação extensiva (artigo 10.º do EBF), não pode ser considerado pelo 
intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo de 
correspondência, ainda que imperfeitamente expresso (artigo 9.º/2 do C. Civil), 
para além de que porque representam uma derrogação da regra da igualdade e do 
princípio da capacidade contributiva que fundamenta materialmente os impostos, 
os benefícios fiscais devem ser justificados por um interesse público relevante.

Processo n.º 824/13 -30.
Recorrente: A…………….. e outros.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A………………., G………………, C…………… e D……………….. com os demais sinais 

dos autos, vêm recorrer da decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, que jul-
gou improcedente a impugnação judicial, por eles deduzida contra as liquidações de imposto de selo 
referente à aquisição da fração autónoma, designada pelas letras “EH” integrada no prédio urbano de-
nominado E……………… ou F…………………. sito na freguesia de …………, concelho de Loulé, 
apresentando, para o efeito, alegações nas quais concluem:

Iª) A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação judicial que deu origem aos presen-
tes autos, concluindo, por adesão aos fundamentos constantes do Acórdão 3/2013 do STA, que para 
efeitos do beneficio fiscal previsto no n.º 1 do artigo 20º do Decreto -lei n.º 423/83 de 5 de dezembro, 
a primeira aquisição de fração destinada à exploração turística não integra já a fase de instalação do 
empreendimento.

IIª) Segundo o douto Acórdão 3/2013, proferido pelo STA, a decisão da questão de mérito passa 
pela determinação do sentido e alcance do disposto no n.º 1 do artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/83 
de 5 de dezembro.

IIIª) O Tribunal recorrido, por adesão aos fundamentos do Acórdão 3/2013 do STA conclui que:
 - A isenção é objetiva
 - O conceito de instalação compreende os atos jurídicos e os trâmites tendentes ao licenciamento 

(em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme o caso) das ope-
rações urbanísticas necessárias a construção de um empreendimento turístico, bem como a obtenção 
de títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística
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 - e pretende -se beneficiar o investimento turístico em empreendimentos turísticos a que venha a 
ser reconhecida utilidade turística.

IVª) Apesar destas conclusões, o Acórdão 3/2013 do STA adota a seguinte interpretação normativa 
do preceito (que é adotada pelo tribunal recorrido):

“como a aquisição de prédios (ou de fações autónomas) para construção (quando se trate de no-
vos empreendimentos) de empreendimentos turísticos, depois de devidamente licenciadas as respetivas 
operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que se dedicam à atividade de promoção/criação 
dos mesmos.” (fls.28 do Acórdão 3/2013 do STA)

Vª) E toma a seguinte decisão (fls. 116 do Acórdão recorrido):
«Assim por adesão aos fundamentos constantes do Acórdão citado, concluímos que para efeitos do 

beneficio fiscal previsto no n.º 1 do artigo 20º do Decreto -lei n.º 423/83, de 5 de dezembro, a primeira 
aquisição de fração destinada a exploração turística não integra já a fase de instalação do empre-
endimento, pelo que as aquisições efetuadas pelos impugnantes não podem beneficiar da redução do 
imposto de selo prevista na norma refenda e, nesta medida, as liquidações impugnadas não padecem 
de vicio de violação da lei»

VIª) Esta conclusão que plasma o sentido da decisão é contrária ao sentido técnico jurídico de 
“instalação” considerado pelo Acórdão 3/2013 do STA, aqui adotada.

VIIª) O conceito técnico jurídico de instalação a que o Tribunal que proferiu o Acórdão chegou 
abrange a obtenção de títulos que o tornem “apto a funcionar e a ser explorado para finalidade tu-
rística”

VIIIª) Nos termos do artigo 2º, n.º 1 do Decreto -lei n.º 39/2008, de 7 de março, se a edificação 
não puder prestar serviços de alojamento não se pode falar de um empreendimentos turístico.

IXª) Ao contrário do que se diz no Acórdão 3/2013 do STA o empreendimento não entra em fun-
cionamento com a comunicação de abertura mas apenas fica autorizado a funcionar se puder. No regime 
da propriedade plural antes da alienação das frações não pode o empreendimento prestar serviços de 
alojamento turístico, logo não estaríamos a falar de um empreendimento turístico instalado.

Xª) Porque lhe falta a obtenção de títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado, tal 
como na definição de “Instalação” dada pelo Acórdão recorrido

XIª) O que habilita a funcionar um empreendimento em propriedade plural e o Titulo Constitutivo 
(artigo 54º Decreto lei 39/2008) aprovado pelo Turismo de Portugal e, como consta dos autos, o Título 
Constitutivo deste empreendimento só e aprovado pelo Turismo de Portugal em março de 2009, pelo 
que não se pode considerar como faz o Acórdão recorrido que o empreendimento estava em funciona-
mento em setembro de 2008 pois nessa data o prédio nem estava registado na Conservatória do Registo 
Comercial como empreendimento turístico.

XIIª) Ora, nos empreendimentos turísticos em propriedade plural só na posse do Titulo Consti-
tutivo aprovado pelo Turismo de Portugal o prédio pode ser inscrito como empreendimento turístico 
na Conservatória do Registo Predial, o que ocorreu com apresentação 5212 de 16 de março de 2009 
tal como consta nos autos.

XIIIª) Ainda assim, para que se tome apto “a ser explorado para finalidade turística” como refere 
o douto acórdão, tem de poder prestar os serviços de alojamento que são a sua finalidade o que só é 
possível quando tiver o titulo que habilite as unidades de alojamento a serem exploradas nos termos do 
disposto no artigo 45º, n.º 3 do mesmo diploma e este título só existe a partir da compra da fração.

XIVª) Donde, face à definição técnico jurídica de instalação plasmada no Acórdão proferido nos 
autos a aquisição em causa nos autos tem de se encontrar abrangida no conceito de instalação.

XVª) Os documentos constantes dos autos eram idóneos a permitir ao Tribunal chegar a esta con-
clusão, nomeadamente constando em tais documentos a data de obtenção do título constitutivo e a data 
de inscrição no registo predial como empreendimento turístico condição sine qua non de funcionamento 
e a data do contrato para prestar serviços de alojamento que constitui a finalidade do empreendimento 
e sem os quais este não existe.

XVIª) A propósito da razão de ser e finalidades das isenções o Acórdão 3/2013 do STA, conclui 
que o Decreto -Lei 423/83 “pretende beneficiar é o investimento em empreendimentos turísticos a que 
venha a ser reconhecida utilidade turística...” (fls. 30) o que impunha também diferente decisão.

XVIIª) Investimento imobiliário será construir imóveis para venda, enquanto investimento em 
empreendimentos turísticos constitui investimento no setor do turismo nomeadamente em oferta turística 
de qualidade que constitui o “interesse publico extrafiscal relevante” que justifica a isenção.

XVIIIª) Ora, este esforço é sempre obrigatoriamente do proprietário pois a classificação do 
empreendimento é revista de 4 em 4 anos nos termos da lei e como tal a grande diferença introduzida 
pelo regime da propriedade plural é a de que quem compra uma fração e também dono e contitular do 
empreendimento e tem de dispender este esforço financeiro de financiar o funcionamento do empre-
endimento tal como consta no artigo 8º do titulo Constitutivo.

XIXª) Dai que a isenção, seja objetiva. O legislador não sabe se é o promotor ou os proprietários 
ou a entidade exploradora a dispender esse esforço na medida em que o promotor pode ficar com o 
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empreendimento e vender apenas unidades aí integradas, pode vender a exploração a entidade explo-
radora ou pode vender todo o empreendimento como nos presentes autos.

XXª) Se no regime de propriedade plural o promotor “pretende desde logo, alienar ou vir a alie-
nar as frações autónomas ou lotes destinadas a unidades de alojamento” (fls. 27 Acórdão 3/2013 do 
STA). O investimento dele é apenas imobiliário como no caso dos autos.

XXIª) O empreendimento é declarado de utilidade turística devido aos seus elevados padrões de 
qualidade. São os proprietários do aldeamento que têm de fazer o investimento na atividade para manter 
a utilidade turística pois esta foi conferida sob condição de justificarem com a realização de auditorias 
a manutenção da qualidade.

XXIIª) Assim, a interpretação a que o tribunal recorrido tem do disposto no art. 20º, do Decreto-
-lei n.º 423/83, de 5 de dezembro, é ilegal porquanto violadora da racio da lei e do próprio conceito de 
instalação acolhido bem como contrária aos documentos constantes dos autos.

XXIII - Por outro lado, O entendimento acolhido as fls. 114 da sentença recorrida:
“III - Quando o legislador utiliza a expressão aquisição de prédios ou de frações autónomas com 

destino a «instalação», para efeitos do beneficio a que se reporta o nº1 do artº. 20º; do Decreto -lei 
n.º 423/83, de 5 de dezembro, não pode deixar de entender -se como referindo -se precisamente à aqui-
sição de prédios (ou de frações autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, visando 
beneficiar as empresas que se dedicam à atividade de promoção/criação dos mesmos»

é inconstitucional por violação do disposto no artigo 2º, 20º, n.º 4, 81º, alínea b). 103º, n.º 2, 165º, 
n.º 1, alínea i), 104º, n.º 2, todos da Constituição da República Portuguesa, este último conjugado com 
o artigo 13º também da Lei Fundamental, enquanto Principio Geral de Igualdade, inconstitucionalidade 
que ora se argui para todos os efeitos legais.

XXIVª) Tal interpretação viola, por isso, o artigo 2º da Lei Fundamental, porque abala a certeza 
e a confiança dos cidadão na Lei e no Estado de Direito, confiança essa que decorre da existência de 
uma lei que não distingue não diz expressamente, nem pretende, atenta a ratio da sua criação, que a 
isenção só se destine a aquisições para construção, quando o próprio acórdão recorrido concebe a noção 
de instalação compreendendo “a obtenção de títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado 
para finalidade turística”.

XXVª) A interpretação normativa acolhida viola o princípio da igualdade vertido enquanto princípio 
fundamental no artigo 13º da CRP e, em particular, da igualdade relativa à tributação do património, 
ínsita no artigo 104º/2 da CRP, no sentido de discriminação positiva que a norma de isenção fiscal inter-
pretada concede e que, por via da interpretação adotada, acaba por ser negada, colocando os potenciais 
beneficiários em situação de desigualdade em relação a outros adquirentes de imóveis. A interpretação 
adotada elimina, assim, o efeito de discriminação positiva associada a concessão do benefício fiscal.

XXVIª) Acresce que a interpretação em causa viola também o disposto no artigo 81º, alínea b) da 
CRP, pois compete ao Estado -legislador, através da política fiscal, assegurar a justiça social, a igualdade 
de oportunidade e operar as necessárias correções de desigualdades na distribuição da riqueza (Artº 
81º b) da CRP). No caso através do Instituto da utilidade turística o Estado pretendeu beneficiar quem 
faz investimento turístico numa oferta turística de qualidade uma vez que o turismo tem vindo a ser 
considerada como setor de intervenção prioritária face aos benefícios económico que produz e num 
caso como o vertente em que o construtor do empreendimento aliena todas as frações, e logo o seu 
investimento e apenas imobiliário, é este que beneficia da isenção, ao invés do adquirente da Fração 
que será o proprietário do empreendimento qualificado e responsável pelos seus custos, fazendo inves-
timento turístico. Esta interpretação beneficiaria o investimento imobiliário e deixaria de fora âmbito 
da isenção o investimento turístico.

XVIIª) Conexa com a questão anterior, verifica -se que o entendimento da norma ínsita no artigo 20º 
perfilhado pelo Tribunal a quo viola também o princípio da legalidade, ínsito no artigo 103º, n.º 2 da CRP, 
o qual dispõe que “os impostos são criados por ler, que determina a incidência, a taxa, os benefícios 
fiscais e as garantias aos contribuintes». Ao adotar a interpretação supra mencionada, a qual restringe 
o âmbito de aplicação do benefício fiscal em causa, extravasando o que diz a letra da lei.

TERMOS EM QUE VENERANDOS JUIZES CONSELHEIROS
Deverá ser concedido provimento ao presente recurso revogando -se a douta sentença recorrida.
2. Não foram apresentadas contra alegações.
3. O MP emitiu parecer de fls. 167/170, no sentido de que deveria ser negado provimento ao 

recurso, tendo em conta que as aquisições das frações do empreendimento turístico em causa correram 
“… em data posterior a 05.03.09….” pelo que os ora recorrentes, não beneficiam da pretendida redução 
de imposto de selo.

4. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
5. Com interesse para a decisão, foram dados como provados na decisão recorrida os seguintes 

factos:
a) Por escritura pública lavrada no dia 10/07/2009, O impugnante A………………… adquiriu, 

pelo preço de € 1.597.240.08, a fração autónoma designada pela letra “EH”, integrada no prédio urbano 
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em regime de propriedade horizontal denominado E…………………. ou F…………………., sito em 
………., freguesia de …………, concelho de Loulé, inscrito provisoriamente na matriz predial sob o 
artigo 12988 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Loulé sob o n.º 10282/20080409 [do-
cumento de fls. 14 a 21 do processo de reclamação graciosa].

b) Na mesma data, o impugnante A…………….. procedeu ao pagamento do imposto de 
selo, através do DUC n.º 163.409.000.807.270, no valor de €12.777.92 [documento de fls. 44 dos 
autos].

c) Por escritura pública lavrada no dia 24/07/2009, o impugnante G………………….. adquiriu, 
pelo preço de €790.000.00, a fração autónoma designada pelas letras “DM”, integrada no prédio urbano 
em regime de propriedade horizontal denominado E………………………. ou F…………………., sito 
em ………., freguesia de …………, concelho de Loulé, inscrito provisoriamente na matriz predial 
sob o artigo 12988 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Loulé sob o n.º 10282/20080409 
[documento de fls. 16 a 21 do processo de reclamação graciosa].

d) Previamente à outorga da escritura referida em c), em 23/07/2009, foi liquidado imposto 
de selo, através do DUC n.º 163.209.000.817.126, no valor de €6.320.00 [documento de fls. 45 dos 
autos].

e) Por escritura pública lavrada no dia 18/03/2010, o impugnante C……………….. adquiriu, 
pelo preço de €600.000.00, a fração autónoma designada pelas letras “DS”, integrada no prédio urbano 
em regime de propriedade horizontal denominado E………………….. ou F………………….., sito 
em …………., freguesia de …………., concelho de Loulé, inscrito provisoriamente na matriz predial 
sob o artigo 12988 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Loulé sob o n.º 10282/20080409 
[documento de fls. 27 a 36 do processo de reclamação graciosa].

f) Previamente à outorga da escritura referida em e), em 11/03/2010, foi liquidado imposto de selo, 
através do DUC n.º 163.910.000.130.783, no valor de € 4.800.00 [documento de fls. 46 dos autos].

g) Por documento particular autenticado lavrado no dia 31/08/2009, o impugnante D…………………. 
adquiriu, pelo preço de € 560.000.00, a fração autónoma designada pelas letras “AB”, integrada no prédio 
urbano em regime de propriedade horizontal denominado E………………….. ou F……………………, 
sito em ………., freguesia de …………….., concelho de Loulé, inscrito provisoriamente na matriz pre-
dial sob o artigo 12988 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Loulé sob o n.º 10282/20080409 
[documento de fls. 15 a 23 do processo de reclamação graciosa].

h) Na mesma data, foi liquidado o imposto de selo, através do DUC n.º163.909.00l.612.235, no 
valor de €4.480.00 [documento de fls. 47 dos autos].

i) Em simultâneo com a escritura pública de compra e venda das frações, foi outorgado contrato 
de exploração turística entre cada um dos impugnantes, na qualidade de adquirentes das unidades de 
alojamento, e a Sociedade F…………………, Aldeamento Turístico, S.A., entidade exploradora do 
aldeamento [documentos de fls. 22 a 29 do processo administrativo].

j) Nos termos do contrato referido em j), os impugnantes obrigaram -se a entregar à entidade ex-
ploradora do empreendimento a fração adquirida a fim de ser disponibilizada pelo aldeamento turístico 
[documento de fls. 22 a 29 do processo administrativo].

k) Na sequência de pedido formulado em 16/12/2008, por despacho do Secretário de Estado do 
Turismo n.º 3716/2011, de 4 de fevereiro, publicado no Diário da República, n.º 40, 2ª Série, foi atri-
buída, ao abrigo do disposto no artigo 2.º, n.º 2 e 7.º, n.º do Decreto -lei n.º 423/83, de 5 de dezembro, 
utilidade turística a título definitivo ao Aldeamento Turístico F………………… [despacho disponível 
em www.dre.pt].

l) O despacho referido em l) tem o seguinte teor: 
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 m) Em 11/05/2011, foi liquidado IMT referente à fração BE integrada no aldeamento turístico 
F…………………, através do DUC n.º 160.611.013.885.003, apresentando a liquidação um valor nulo 
[documento de fls. 32 e 33 do processo administrativo].

n) Na mesma data, foi liquidado imposto de selo relativo à mesma fração, através do DUC 
n.º 163.811.000.243.048, no valor correspondente a 1/5 do que seria devido, em virtude do beneficio 
fiscal decorrente do artigo 20.º do Decreto -lei n.º 423/83, de 5 de dezembro [documento de fls. 34 do 
processo administrativo].

o) Por despacho de 15/09/2012, do Diretor de Finanças de Faro, foi indeferida a reclamação gra-
ciosa apresentada pelo impugnante A……………… contra a liquidação de imposto de selo [documento 
de fls. 81 a 84 do processo administrativo].

p) Por despacho de 12/09/2011, da Chefe do Serviço de Finanças de Loulé, a reclamação graciosa 
apresentada pelo impugnante G………………… contra a liquidação de imposto de selo foi indeferida 
[documento de fls. 32 a 34 dos autos].

q) Por despacho de 12/09/2011, da Chefe do Serviço de Finanças de Loulé, a reclamação graciosa 
apresentada pelo impugnante C……………….. contra a liquidação de imposto de selo foi indeferida 
[documento de fls. 36 a 38 dos autos].

r) Por despacho de 12/09/2011, da Chefe do Serviço de Finanças de Loulé, a reclamação graciosa 
apresentada pelo impugnante D……………….. contra a liquidação de imposto de selo foi indeferida 
[documento de fls. 40 a 42 dos autos].

5. A questão a conhecer no presente recurso consiste em saber se as frações adquiridas pelos 
recorrentes beneficiam da redução de imposto de selo nos termos do n.º 1 do artº 20º do Decreto -Lei 
n.º 423/83, de 5 de dezembro, tendo em conta que as mesmas estão integradas num empreendimento 
de utilidade turística.

A decisão recorrida entendeu negativamente, louvando -se no acórdão no acórdão uniformizador 
de jurisprudência n.º 3/2013 de 23/01/2013, publicado na 1ª série do DR, de 04/03/2013.

Os recorrentes, por sua vez, entendem que a decisão recorrida, baseada no citado acórdão, não 
faz a melhor interpretação da lei fazendo apelo à propriedade plural e ao fato de a compra das frações 
corresponder a investimento turístico, finalidade para a qual a lei foi criada.

Invocam depois que a interpretação dada pelo tribunal ao citado artº 20º é inconstitucional por 
violação do disposto nos artigos 2º, 20º, n.º 4, 81º, alínea b). 103º, n.º 2, 165º, n.º 1, alínea i), 104º, 
n.º 2, todos da Constituição da República Portuguesa.

Quanto ao artigo 2º da Lei Fundamental, porque abala a certeza e a confiança dos cidadão na Lei 
e no Estado de Direito, confiança essa que decorre da existência de uma lei que não distingue não diz 
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expressamente, nem pretende, atenta a ratio da sua criação, que a isenção só se destine a aquisições 
para construção, quando o próprio acórdão recorrido concebe a noção de instalação compreendendo “a 
obtenção de títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística”.

A mesma interpretação normativa viola o princípio da igualdade vertido enquanto princípio fun-
damental no artigo 13º da CRP e, em particular, da igualdade relativa à tributação do património, ínsita 
no artigo 104º/2 da CRP, no sentido de discriminação positiva que a norma de isenção fiscal interpre-
tada concede e que, por via da interpretação adotada, acaba por ser negada, colocando os potenciais 
beneficiários em situação de desigualdade em relação a outros adquirentes de imóveis. A interpretação 
adotada elimina, assim, o efeito de discriminação positiva associada a concessão do benefício fiscal.

Acresce que a interpretação em causa viola também o disposto no artigo 81º, alínea b) da CRP, 
pois compete ao Estado -legislador, através da política fiscal, assegurar a justiça social, a igualdade de 
oportunidade e operar as necessárias correções de desigualdades na distribuição da riqueza (artº 81º 
b) da CRP). No caso através do Instituto da utilidade turística o Estado pretendeu beneficiar quem 
faz investimento turístico numa oferta turística de qualidade uma vez que o turismo tem vindo a ser 
considerada como setor de intervenção prioritária face aos benefícios económico que produz e num 
caso como o vertente em que o construtor do empreendimento aliena todas as frações, e logo o seu 
investimento e apenas imobiliário, é este que beneficia da isenção, ao invés do adquirente da fração 
que será o proprietário do empreendimento qualificado e responsável pelos seus custos, fazendo inves-
timento turístico. Esta interpretação beneficiaria o investimento imobiliário e deixaria de fora âmbito 
da isenção o investimento turístico.

Finalmente o entendimento da norma ínsita no artigo 20º perfilhado pelo Tribunal a quo viola 
também o princípio da legalidade, ínsito no artigo 103º, n.º 2 da CRP, o qual dispõe que “os impostos 
são criados por ler, que determina a incidência, a taxa, os benefícios fiscais e as garantias aos con-
tribuintes». Ao adotar a interpretação supra mencionada, a qual restringe o âmbito de aplicação do 
benefício fiscal em causa, extravasando o que diz a letra da lei.

Vejamos então.
5.1. No acórdão deste STA que inspirou a decisão recorrida, ficou escrito, para além do mais, o 

seguinte:
“4. Determinação do sentido e alcance do artº. 20º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de 

dezembro.
A resposta à questão de mérito suscitada no presente recurso impõe que se comece por determinar 

o sentido e o alcance do mencionado preceito, no que se refere ao inciso “aquisições de prédios ou 
frações autónomas com destino à instalação de empreendimentos qualificados de utilidade turística”.

Vejamos.
1. O artº. 20º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de dezembro, dispõe: “1 - São isentas de sisa 

e do imposto sobre sucessões e doações, sendo o imposto do selo reduzido a um quinto, as aquisições 
de prédios ou de frações autónomas com destino à instalação de empreendimentos qualificados de 
utilidade turística ainda que tal qualificação seja atribuída a título prévio, desde que esta se mantenha 
válida e seja observado o prazo fixado para a abertura ao público do empreendimento.

2 - A isenção e a redução estabelecidas no número anterior verificar -se -ão também na transmissão 
a favor da empresa exploradora, no caso de a proprietária ser uma sociedade de locação financeira e 
a transmissão se operar ao abrigo e nos termos do contrato de locação financeira que determinou a 
aquisição do empreendimento pela sociedade transmitente.”

O preceito consagra, desta forma, isenção de sisa e do imposto de selo (reduzido a um quinto), 
nas aquisições de prédios ou de frações autónomas com destino à «instalação» de empreendimentos 
qualificados de utilidade turística.

Assim sendo, a questão que se coloca traduz -se em saber que aquisições devem beneficiar das 
isenções de IMT e de Imposto de Selo ali consagradas: as aquisições de prédios ou de frações autóno-
mas por promotores com vista a construir e instalar os empreendimentos turísticos, ou as aquisições 
de frações autónomas (unidades de alojamento) pertencentes ou integradas em empreendimentos já 
construídos e instalados, com vista à sua exploração?

A resposta a esta pergunta remete -nos para o problema de saber o que deve entender -se por «ins-
talação» de empreendimentos turísticos.

Sobre a interpretação das leis fiscais rege a LGT que, no art. 11º, sob a epígrafe “Interpretação”, 
estabelece que “Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos 
a que as mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplica-
ção das leis” (nº1). Logo a seguir, no seu n.º 2 determina -se que “Sempre que, nas normas fiscais, se 
empreguem termos próprios de outros ramos de direito, devem os mesmos ser interpretados no mesmo 
sentido daquele que aí têm, salvo se outro decorrer diretamente da lei”. Finalmente, no n.º 3 dispõe-
-se que “Persistindo dúvida sobre o sentido das normas de incidência a aplicar, deve atender -se à 
substância económica dos factos tributários.” 
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Assim sendo, também no direito fiscal, o preceito fundamental da hermenêutica jurídica radica 
no artº. 9º do Código Civil  (Assim, também no Direito Fiscal podem ser usadas as demais técnicas 
ou cânones interpretativos há muito usados no direito civil. Neste sentido, ver J.L.SALDANHA 
SANCHES, Manual de Direito Fiscal, 3ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, p. 147.) que prescreve, sobre 
interpretação da lei:

“1. A interpretação não deve cingir -se à letra da lei, mas reconstituir a partir dos textos o pensa-
mento legislativo, tendo sobretudo em conta a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias em que a 
lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em que é aplicada.

2. Não pode, porém, ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na 
letra da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expresso.

3. Na fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete presumirá que o legislador consagrou as 
soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados”.

Como ficou dito, no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 5 de setembro de 2012, proc. n.º 314/12, 
“Interpretar em matéria de leis, quer dizer não só descobrir o sentido que está por detrás da expressão, 
como também, dentro das várias significações que estão cobertas pela expressão, eleger a verdadeira 
e decisiva (Neste sentido, cfr. PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, Noções Fundamentais de 
Direito Civil, 6ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 1965, Vol. I., p. 145.).

PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA (Cfr. Código Civil Anotado, 4ª ed., vol. I., pp.58/
59.) referem que o sentido decisivo da lei coincidirá com a vontade real do legislador, sempre que 
esta seja clara e inequivocamente demonstrada através do texto legal, do relatório de diplomas ou dos 
próprios trabalhos preparatórios da lei.

Assim a letra assume -se, naturalmente, como o ponto de partida da interpretação, cabendo -lhe, 
desde logo, uma função negativa, qual seja, “a de eliminar aqueles sentidos que não tenham qualquer 
apoio, ou, pelo menos, qualquer correspondência ou ressonância nas palavras da lei” (Cfr. Introdução 
ao Direito e ao Discurso Legitimador, 2ª reimpressão, Coimbra, 1987, pp. 187 ss.). 

Também como refere OLIVEIRA ASCENSÃO  (Cfr. O Direito, Introdução e Teoria Geral, Lis-
boa, 1978, p. 350.), “a letra não é só o ponto de partida, é também um elemento irremovível de toda a 
interpretação. Quer dizer que o texto funciona também como limite de busca do espírito”.

É também comummente aceite que para apreender o sentido da lei, a interpretação socorre -se de 
vários meios:

“Em primeiro lugar busca reconstruir o pensamento legislativo através das palavras da lei, na sua 
conexão linguística e estilística, procura o sentido literal. Mas este é o grau mais baixo, a forma inicial da 
atividade interpretativa. As palavras podem ser vagas, equívocas ou deficientes e não oferecerem nenhuma 
garantia de espelharem com fidelidade e inteireza o pensamento: o sentido literal é apenas o conteúdo pos-
sível da lei: para se poder dizer que ele corresponde à mens legis, é preciso sujeitá -lo a crítica e a controlo.”
Ora, nesta tarefa de interligação e valoração que acompanha a apreensão do sentido literal, intervêm 
elementos lógicos, apontando a doutrina elementos de ordem sistemática, histórica e racional ou teleo-
lógica”.

2. Começando pelo teor literal do art. 20º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83, importa realçar que 
o legislador refere claramente que apenas se encontram isentas de sisa e de imposto de selo “as aqui-
sições de prédios ou de frações autónomas com destino à instalação de empreendimentos qualificados 
de utilidade turística”.

O que quer dizer que não se trata de uma isenção subjetiva dirigida a beneficiar as empresas, 
quer sejam proprietárias quer exploradoras dos empreendimentos, mas sim objetiva, uma vez que visa 
beneficiar a atividade de instalação, podendo apenas requerer e beneficiar da isenção as empresas que 
se dediquem a «instalar» empreendimentos turísticos e não também as que pretendam dedicar -se à 
atividade de exploração dos mesmos.

Na verdade, o legislador é muito claro quando pretende beneficiar as empresas proprietárias 
e ou exploradoras dos empreendimentos. É o que acontece quando no art. 16º do mesmo diploma 
refere que as empresas proprietárias e ou exploradoras dos empreendimentos gozarão relativamente 
à propriedade e exploração dos benefícios indicados nas alíneas a) a c) do n.º 1 do preceito. Ou 
quando no n.º 2 do artº. 20º do Decreto -Lei n.º 423/83 alarga a isenção estabelecida no n.º 1 do pre-
ceito na “transmissão a favor da empresa exploradora, no caso da proprietária ser uma sociedade 
de locação financeira e a transmissão se operar ao abrigo e nos termos do contrato de locação”.
O acabado de expor serve para demonstrar que não oferece dúvida que, ao contrário do exposto, no 
caso da isenção do n.º 1 do art. 20º do Decreto -Lei n.º 423/83, o legislador quis abranger apenas as 
aquisições destinadas à «instalação» de empreendimentos. Como o Decreto -Lei n.º 423/83 não contém 
uma definição para o conceito de «instalação», manda o art. 11º, n.º 2, da LGT, que nos socorramos do 
significado técnico jurídico que nos é dado pelo regime jurídico dos empreendimentos turísticos.

Análise atenta da referida legislação mostra -nos que só os Decretos -Lei nºs 167/97, de 4 de julho, 
e 55/2002, de 11 de março, nos dão uma noção para o conceito de «instalação». Assim, no art. 9º do 
Decreto -Lei n.º 167/97, sob a epígrafe “Instalação”, pode ler -se que “Para efeitos do presente diploma, 
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considera -se instalação de empreendimentos turísticos o licenciamento da construção e ou da utilização 
de edifícios destinados ao funcionamento daqueles empreendimentos.”

As regras respeitantes à exploração e funcionamento dos empreendimentos já instalados constam 
do capítulo IV.

Por sua vez, o artº. 9º do Decreto -Lei n.º 55/2002 define instalação da seguinte forma: “(…) 
Considera -se instalação de empreendimentos turísticos o processo de licenciamento, ou de autoriza-
ção para a realização de operações urbanísticas relativas à construção de edifícios ou suas frações 
destinados ao funcionamento daqueles empreendimentos”. 

E embora os diplomas anteriores sejam omissos quanto à inserção de uma norma com uma no-
ção sobre o conceito de instalação, a verdade é que a mesma coincide com a que decorre da leitura do 
regime neles consagrado.

Outro dado que importa realçar e que se extrai dos mencionados diplomas é que as operações que 
fazem parte do conceito de «instalação» não se confundem com as que correspondem ao conceito de 
«funcionamento» e «exploração».

Começando com a análise dos diplomas que regularam anteriormente a matéria, temos o Decreto-
-Lei n.º 49399, de 24 de novembro de 1969, que, no seu capítulo IV, sobre a epígrafe “Da instalação 
dos estabelecimentos de interesse para o turismo”, dispõe o artº. 21º que “Para poder instalar -se qual-
quer estabelecimento hoteleiro ou similar deverá, em primeiro lugar, ser requerido à Direção -Geral 
do Turismo que o empreendimento seja declarado de interesse para o turismo ou sem interesse para 
o turismo, no prazo e sob a cominação que forem fixados em regulamento”.

E no artº. 22º diz -se que “Serão organizados pela Direção -Geral do Turismo os processos res-
peitantes à aprovação da localização e à aprovação do anteprojeto e projeto dos estabelecimentos 
hoteleiros e similares de interesse para o turismo, ainda que haja lugar à intervenção de outras enti-
dades ou serviços”.

Por sua vez, no Capítulo V, sob a epígrafe, “Das vistorias e da inspeção dos estabelecimentos 
de interesse para o turismo”, dispõe o artº. 39º que “nenhum estabelecimento hoteleiro ou similar de 
interesse para o turismo poderá iniciar a sua exploração sem prévia autorização da Direção -Geral 
do Turismo ou das delegações da Secretaria de Estado, precedida de vistoria.”

Do preceito decorre que, no âmbito do regime consagrado no referido diploma, uma vez constru-
ído/instalado o empreendimento turístico ele só podia começar a funcionar e a ser explorado depois de 
devidamente autorizado pela Direção -Geral do Turismo.

De seguida, o Decreto -Lei n.º 328/86, de 30 de setembro, que veio proceder à revisão do Decreto -Lei 
n.º 49399, de 24 de novembro, continua a distinguir entre atos e procedimentos tendentes à construção 
e instalação dos empreendimentos (Capítulo III), e funcionamento e exploração (Capítulo IV). 

Por fim, o diploma mais recente, o Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de março, que veio consagrar 
o novo regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos, 
“procedendo à revogação dos diversos diplomas que atualmente regulam esta matéria e reunindo 
num único decreto -lei as disposições comuns a todos os empreendimentos”, também não contém 
uma noção de «instalação», mas distingue claramente entre o procedimento respeitante à instalação 
dos empreendimentos turísticos (arts. 5º e 6º e o Capítulo IV) e o funcionamento e a exploração dos 
mesmos (Capítulo VII).

Em especial, o artº. 5º, sob a epígrafe “Requisitos gerais de instalação” (O procedimento de 
instalação dos empreendimentos turísticos encontra -se sujeito a um regime comum, ou seja, a um con-
junto de requisitos comuns, tal como resulta deste artº. 5º, n.º 1, e artº. 23º do Decreto -Lei n.º 39/2008, 
por conseguinte, na instalação dos empreendimentos turísticos destaca -se um regime procedimental 
comum que é o definido no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, com as particularidades 
ou especificidades que resultem do Decreto -Lei n.º 39/2008. Para análise desenvolvida dos requisitos 
gerais da instrução dos pedidos informação prévia, de licenciamento e da apresentação da comunicação 
prévia e dos requisitos específicos da instalação de empreendimentos turísticos, cfr. LICÍNIO LOPES 
MARTINS, “O procedimento de instalação de empreendimentos turísticos”, Empreendimentos Turís-
ticos, CEDOUA/FDUC, Almedina, 2010, pp. 121 ss.), estabelece:

“1 - A instalação de empreendimentos turísticos que envolvam a realização de operações urbanís-
ticas conforme definidas no regime jurídico da urbanização e da edificação devem cumprir as normas 
constantes daquele regime, bem como as normas técnicas de construção aplicáveis às edificações em 
geral, designadamente em matéria de segurança contra incêndio, saúde, higiene, ruído e eficiência 
energética, sem prejuízo do disposto no presente decreto -lei e respetiva regulamentação.

2 - O local escolhido para a instalação de empreendimentos turísticos deve obrigatoriamente 
ter em conta as restrições de localização legalmente definidas, com vista a acautelar a segurança de 
pessoas e bens face a possíveis riscos naturais e tecnológicos”.

(…)”.
O significado técnico jurídico que se extrai da legislação é que o conceito de instalação compre-

ende todas as operações e procedimentos que vão desde o pedido de licenciamento ou de comunicação 
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prévia de operações urbanísticas, passando pelos pareceres e aprovações das várias entidades oficiais 
competentes, pedido de autorização ou comunicação de utilização para fins turísticos, e obtenção do 
respetivo alvará (artº. 30º) ou título de abertura ao público (artº. 32º). Nesta sequência, refere o n.º 2 
do artº. 12º do Decreto -Lei n.º 423/83 que “a data de abertura ou reabertura ao público é aquela em 
que o empreendimento foi autorizado a funcionar pela autoridade competente”. Sendo que a data 
de comunicação do título de abertura e funcionamento é a relevante para marcar o início do prazo de 
validade do estatuto de utilidade turística do empreendimento turístico em causa, tal como resulta no 
caso em apreço (cfr. o despacho n.º 3716/2011).

Dito por outras palavras, a «instalação» emerge como um procedimento que compreende os atos 
jurídicos e os trâmites tendentes ao licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações 
prévias ou autorizações, conforme o caso) das operações urbanísticas necessárias à construção de um 
empreendimento turístico, bem como a obtenção dos títulos que o tornem apto a funcionar e a ser 
explorado para finalidade turística.

Depois de construído e obtidas pelos promotores do investimento as licenças necessárias a tornarem 
o empreendimento apto ao exercício da atividade turística, cada empreendimento turístico “deve ser 
explorado por uma única entidade, responsável pelo seu integral funcionamento e nível de serviço e 
pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis” (nº 1 do artº. 44º do Decreto -Lei 
n.º 39/2008), sendo tal entidade designada pelo titular do respetivo alvará de autorização de utilização 
para fins turísticos (nº 2 do artº. 44º), ou seja, pelo promotor (cfr. o Capítulo VII e arts. 41º e ss. do 
Decreto -Lei n.º 39/2008, que estabelece as regras relativas à exploração e funcionamento).

E ainda que as unidades de alojamento estejam ocupadas pelos respetivos proprietários, cabe à 
entidade exploradora assumir a exploração continuada das mesmas, devendo mantê -las permanente-
mente em regime de exploração turística (artº. 45º do Decreto -Lei n.º 39/2008).

Esta distinção entre os conceitos de «instalação», por um lado, e de «funcionamento» e «ex-
ploração», por outro, está bem patente no próprio preâmbulo do Decreto -Lei n.º 39/2008, onde se 
podem ler, em primeiro lugar, as preocupações e inovações quanto aos aspetos relacionados com o 
licenciamento dos empreendimentos, no sentido da sua simplificação. No mesmo sentido, DULCE 
LOPES (Cfr. “Aspetos jurídicos da instalação de empreendimentos turísticos”, I Jornadas Luso – Es-
panholas de Urbanismo, Almedina, Coimbra, 2009, pp. 225 e ss., em especial, p. 227.), ao caracterizar 
o procedimento de instalação de empreendimentos turísticos, ao abrigo do Decreto -Lei n.º 39/2008 e 
legislação complementar, diz expressamente que com o mencionado diploma se pretendeu “(…) um 
ajustamento do procedimento de instalação de empreendimentos turísticos às exigências de simplifica-
ção e desburocratização procedimental que anima o pacote legislativo do Programa de Simplificação 
Administrativa e Legislativa (SIMPLEX)”. E a referida Autora continua dizendo que “Nestes moldes, 
compete ao município licenciar ou admitir as comunicações prévias das operações necessárias para a 
instalação de estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos e conjuntos 
turísticos, devendo, para o efeito, solicitar parecer do turismo de Portugal I.P. sobre a arquitetura e 
a localização de empreendimentos turísticos não precedidos de plano de pormenor”. Regressando à 
análise do preâmbulo do Decreto -Lei n.º 39/2008, verifica -se que de seguida são realçadas as inova-
ções no que se refere à exploração e funcionamento, podendo ler -se, a este propósito, a dado passo, 
que “No capítulo das exploração e funcionamento, consagra -se um novo paradigma de exploração 
dos empreendimentos turísticos, assente na unidade de exploração e continuidade da exploração por 
parte da entidade exploradora e na permanente afetação à exploração turística de todas as unidades 
de alojamento que compõem o empreendimento, independentemente do regime de propriedade em que 
assenta e da possibilidade de utilização das mesmas pelos respetivos proprietários”.

Como assinala CRISTINA SIZA VIEIRA  (Cfr. Propriedade Plural e Gestão de Empreendimentos 
Turísticos”, Empreendimentos Turísticos, CEDOUA -FDUC, Almedina, Coimbra, pp. 180 ss.), a verda-
deira alteração de fundo introduzida pelo diploma em causa respeita à exploração dos empreendimentos 
turísticos em propriedade plural, com consagração expressa no artº. 45º do Decreto -Lei n.º 39/2008.

Já em diplomas anteriores, tal como o Decreto -Lei n.º 167/97, se admitia a aquisição de frações 
autónomas, o que implicava que tais unidades de alojamento fossem retiradas da exploração dos empre-
endimentos turísticos, estando fixada a percentagem máxima de unidades de alojamento que poderiam 
ser desafetadas da exploração.

O que muda com o Decreto -Lei n.º 39/2008 é o facto de as unidades de alojamento se conside-
rarem sempre em exploração turística, aplicando -se a regra do artº. 45º a todos os empreendimentos, 
incluindo os constituídos em propriedade plural, ou seja, em que as unidades de alojamento se possam 
constituir como frações autónomas, uma vez que a exploração turística ocorre ainda que tais frações 
estejam ocupadas e ainda que tal ocupação seja permanente. Segundo a mencionada Autora, são 
duas as principais novidades em relação ao regime anterior: cai por terra “a percentagem e o limite 
temporal de uso pelos proprietários das unidades de alojamento que estivessem afetas à exploração 
turística” (Cfr. ob. cit., p. 184.). 
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Do exposto resulta claro que as alterações relevantes introduzidas pelo diploma em causa prendem-
-se sobretudo com um novo conceito de «exploração», em nada se alterando quanto ao conceito de 
«instalação». Em relação a este conceito, como vimos, o legislador limitou -se a simplificar o seu 
procedimento.

Em suma, da leitura do regime constante dos arts. 5º a 6º e 23º a 40º do Decreto -Lei n.º 39/2008 
verifica -se que o conceito de «instalação» nada tem que ver com o «funcionamento» e a «exploração» 
e que naquele cabem apenas, como refere a Fazenda Pública, os atos, as operações e os procedimentos 
tendentes à construção/criação de empreendimentos turísticos.

3. O conceito de instalação a que se chegou é o que se mostra adequado a todo o tipo de empre-
endimentos turísticos e não é posto em causa pelo facto de os empreendimentos poderem ser constru-
ídos/instalados em regime de propriedade plural.

Com efeito, consideram -se empreendimentos turísticos em propriedade plural, nos termos do 
art. 52º do Decreto -Lei n.º 39/2008, aqueles que “compreendem lotes e ou frações autónomas de um 
ou mais edifícios”.

Ao explicar o que está em causa quando falamos de empreendimentos turísticos em propriedade 
plural, CRISTINA SIZA VIEIRA  (Cfr., ob. cit., pp. 188 ss.) mostra -nos que a propriedade plural já 
tem a ver com a exploração e não com a instalação dos empreendimentos.

Assim, para aquela Autora, empreendimentos turísticos em propriedade plural “são empreendi-
mentos turísticos a constituir ou a instalar sob forma fracionada e onde se pretende, desde logo, alienar 
ou vir a alienar as frações autónomas ou lotes destinados a unidades de alojamento”, apontando como 
uma das importantes consequências da instalação de um empreendimento em propriedade plural, a 
consagração de um conjunto de deveres a que quer o promotor quer a entidade administradora ficam 
vinculados. Nas palavras da Autora, “O promotor é a entidade que promove a “instalação” (conceito 
usado pela lei) do empreendimento, e por conta de quem o mesmo é licenciado e construído; é ele 
também que coloca no mercado as frações autónomas ou lotes para a venda. O promotor pode vir a 
manter -se ligado ao empreendimento, quer enquanto proprietário de algumas frações, quer, no caso de 
alienação total, enquanto responsável pela sua exploração; mas também pode ceder a sua exploração 
(e portanto a sua administração) a outrem”.

E a Autora passa a enumerar as várias obrigações do promotor, que têm de ser cumpridas mesmo 
antes de serem colocadas no mercado as unidades de alojamento ou lotes, isto é, antes de serem cele-
brados contratos, ainda que meras promessas de compra e venda, destacando -se: a elaboração do título 
constitutivo previsto nos arts. 54º e 55º do Decreto -Lei n.º 39/2008 e o contrato de exploração turística”, 
que deve regular os termos da exploração da unidade de alojamento, a participação do proprietário nos 
resultados e os termos e condições em que pode usar a referida unidade (nº 4 do artº. 44º).

Resulta, desta forma, patente que eventuais vendas das unidades de alojamento realizadas ainda 
durante a fase de construção/instalação do empreendimento já fazem parte da exploração do mesmo. 
Destacam -se, assim dois procedimentos distintos, ainda que possam ocorrer em simultâneo: um relativo 
à prática das operações necessárias a instalar o empreendimento; outro, relativo às operações necessárias 
a pô -lo em funcionamento e a explorá -lo, sendo que a venda das unidades projetadas ou construídas 
faz necessariamente parte do segundo momento.

Embora se reconheça que há no caso dos empreendimentos turísticos em propriedade plural 
uma evidente compressão do conteúdo do direito de propriedade (uma vez que ainda que a habitem a 
título permanente a unidade de alojamento não se destina a habitação), a verdade é que tais restrições 
são estabelecidas em função da forma de exploração e funcionamento do empreendimento e não em 
virtude da sua instalação.

O acabado de expor leva -nos a concluir que quando o legislador, no n.º 1 do artº. 20º, utiliza a 
expressão aquisições de prédios ou de frações autónomas com destino à «instalação»  (Quer sejam 
novos, quer existentes, mas que sejam objeto de remodelação, beneficiação ou reequipamento, ou que 
aumentem a sua capacidade (artº. 5º do Decreto -Lei n.º 423/83), este conceito não pode deixar de ser 
entendido como referindo -se precisamente à aquisição de prédios (ou de frações autónomas) para cons-
trução (quando se trate de novos empreendimentos  (A lei abrange também, como ficou dito, a aquisição 
de meras frações autónomas com vista à remodelação/instalação de empreendimentos turísticos) de 
empreendimentos turísticos, depois de devidamente licenciadas as respetivas operações urbanísticas, 
visando beneficiar as empresas que se dedicam à atividade de promoção/criação dos mesmos.

4. Esta conclusão é, aliás, confirmada, pela evolução histórica das isenções consagradas no n.º 1 
do art. 20º do Decreto -Lei n.º 423/83 e a razão de ser das mesmas.

1. Começando pela evolução histórica, a Lei n.º 2073, de 23 de dezembro de 1954, dispunha no 
artigo 12º o seguinte:

“As empresas proprietárias e as que venham a explorar os estabelecimentos hoteleiros ou simi-
lares classificados de utilidade turística são isentas, relativamente à propriedade e exploração dos 
mesmos, de contribuição predial e de contribuição industrial, e bem assim de quaisquer impostos e 
taxas para os corpos administrativos, durante o prazo de 10 anos, contado a partir do primeiro ano 
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de exploração dos estabelecimentos; e beneficiarão, nos quinze anos seguintes, de uma redução de 50 
por cento nas mesmas contribuições, impostos e taxas.

E o artigo 13º do mesmo diploma concedia ainda outros benefícios fiscais, nos seguintes ter-
mos:

“São isentas de sisa e de imposto de sucessões e doações, ficando sujeitas apenas a um quinto 
do imposto do selo devido, as aquisições de prédios com destino à construção e instalação de esta-
belecimentos hoteleiros ou similares previamente declarados de utilidade turística, cujas empresas 
beneficiarão também das isenções estabelecidas no corpo do artigo anterior, desde a aquisição dos 
prédios até à abertura dos estabelecimentos à exploração, se for observado para esta o prazo fixado 
pelo Presidente do Conselho.” Resulta dos normativos mencionados que também aqui apenas estavam 
isentas de sisa (atual IMT) as aquisições, por parte das empresas, de prédios com destino à construção 
e instalação de estabelecimentos hoteleiros.

Por sua vez, a Lei n.º 2081, de 04 de junho de 1956, veio inserir disposições de interpretação e 
aplicação da Lei n.º 2073, tendo o artº. 12º vindo estipular que “Poderão ser restituídas as importâncias 
correspondentes à sisa e ao imposto sobre as sucessões e doações e aos quatro quintos do imposto 
do selo pagos pela aquisição de prédios com destino à construção de estabelecimentos hoteleiros e 
similares, feita posteriormente à entrada em vigor da Lei n.º 2073, desde que esses estabelecimentos 
venham a ser declarados de utilidade turística e sejam abertos à exploração no prazo fixado para o 
efeito pelo Presidente do Conselho.”

Decorre também daqui com toda a clareza que a restituição da sisa poderia ser feita à empresa 
que adquiriu um prédio para nele construir e instalar um estabelecimento hoteleiro.

A seguir, o Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações 
(CIMSISD), através da publicação do Decreto -Lei n.º 41969, de 24 de novembro de 1958, veio dispor, 
no seu artigo 13º, n.º 8, que ficavam isentos da sisa, as aquisições de prédios com destino à construção 
e instalação de estabelecimentos hoteleiros ou similares, previamente declarados de utilidade turística, 
nos termos do artigo 13º da Lei n.º 2073, de 23 de dezembro de 1964.

Também esta isenção abrangia apenas as aquisições de prédios com o fim de neles construir e 
instalar estabelecimentos hoteleiros, considerados de utilidade turística, deixando de fora a aquisição 
de frações que integravam os estabelecimentos hoteleiros.

2. A apontada evolução histórica do conceito de «instalação» é também a que corresponde e 
se adequa à razão de ser e finalidade das isenções consagradas no artº. 20º, n.º 1, do Decreto -Lei 
n.º 423/83.

Na verdade, conforme se salienta no Preâmbulo do citado Decreto -Lei “O instituto de utilidade 
pública tem -se revelado sem dúvida, um dos instrumentos mais eficazes para o desenvolvimento do setor, 
em particular no que respeita a equipamento hoteleiro e similar, a que foi inicialmente dirigido”.

E, mais adiante, pode ainda ler -se que “De igual modo, é agora a ocasião oportuna de fazer 
estender os benefícios a investimentos no campo da remodelação, beneficiação, reequipamento, e 
ampliação, iniciativas muitas vezes mais úteis e merecedoras de estímulo que as dirigidas a empre-
endimentos novos”.

Ora, resulta do diploma que o que se pretende beneficiar é o investimento em empreendimentos 
turísticos a que venha a ser reconhecida utilidade turística, quer estes sejam novos (a criar), quer exis-
tentes, mas que sejam objeto de remodelação, beneficiação ou reequipamento, ou que aumentem a sua 
capacidade (artº 5º).

Esta mesma conclusão é a que resulta da leitura do consignado pelo Grupo de Trabalho criado para 
reavaliar os benefícios fiscais que, a propósito dos benefícios fiscais à utilidade turística em sede de 
IMT, Imposto do Selo e IMI, recomendam a sua supressão, porquanto, entre o mais, “os promotores de 
investimentos no setor do turismo mantêm, para além dos apoios financeiros enquadrados nas políticas 
económicas do Estado Português e da União Europeia, o acesso aos incentivos gerais ao investimento 
e aos benefícios à interioridade. Por outro lado, minimizando o impacto da medida em sede de IRC, 
diretamente ou através do aumento das reintegrações e amortizações, os custos decorrentes do IMT 
e IMI sobre os investimentos que ficam sujeitos a estes tributos” (Cfr. Reavaliação dos Benefícios 
Fiscais, Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, n.º 198, p. 294).

Resulta patente das considerações do Grupo de Trabalho que o legislador pretendeu impulsionar 
a atividade turística prevendo a isenção/redução de pagamento de Sisa/Selo, para os promotores que 
pretendam construir/criar estabelecimentos (Muitos promotores antes de adquirirem os prédios onde 
futuramente será instalado o empreendimento turístico, elaboram o projeto e candidatam -se à atribuição 
da utilidade turística a título prévio (artº. 7º do Decreto -Lei n.º 423/83), que lhes permitirá beneficiar 
da isenção do IMT e redução do imposto do Selo relativamente à aquisição do imóvel. Por outro lado, 
os promotores que paguem imposto pela aquisição dos imóveis destinados à instalação de estabeleci-
mentos turísticos podem, posteriormente, pedir a restituição quando lhes for reconhecida a utilidade 
turística) (ou readaptar e remodelar frações existentes) e não quando se trate da mera a aquisição de 
frações (ou unidades de alojamento) integradas nos empreendimentos e destinadas à exploração, ainda 
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que sejam adquiridas em data anterior à própria instalação/licenciamento do empreendimento (Como 
vimos, na verdade, nada impede que o promotor do investimento comece por vender as futuras frações 
ou unidades antes mesmo da construção do empreendimento e da sua instalação.).

Alega a recorrida, nas suas Contra -Alegações, que “(…) na realidade, quem realiza o investimento 
logo na fase de licenciamento e construção do empreendimento (dita de “instalação” pela recorrente) 
são os adquirentes das frações, através do pagamento do sinal e dos reforços de sinal por força dos 
contratos promessa”(art. 23º das Contra -Alegações).

Ora, salvo o devido respeito, tal argumento não tem qualquer fundamento.
Em primeiro lugar, quando o legislador estabelece a isenção no n.º 1 do artº. 20º do Decreto -Lei 

n.º 423/83 abstrai, como não pode deixar de ser, das modalidades de financiamento adotadas pelos 
promotores, já que para a construção dos empreendimentos eles tanto podem utilizar apenas capitais 
próprios ou socorrer -se do produto da venda das futuras frações, através da celebração de contratos 
promessa de compra e venda (No entanto, como salienta CRISTINA SIZA VIEIRA, a possibilidade 
de alienar a propriedade do ativo imobiliário permite ao promotor aliviar o investimento realizado à 
cabeça, diminuindo a imobilização do capital e os encargos financeiros a este associados (cfr. ob. cit., 
p. 172).).

Em segundo lugar, afigura -se evidente que o adquirente das frações (No caso de empreendimen-
tos turísticos em propriedade plural (cfr. artº. 52º ss. do Decreto -Lei n.º 39/2008.) não se torna, por tal 
facto, um cofinanciador do empreendimento, com a responsabilidade da instalação, uma vez que está 
a investir em produtos imobiliários no âmbito do denominado turismo residencial (Sobre a noção, cfr. 
CRISTINA SIZA VIEIRA, ob. cit., pp. 173 e 178.), como qualquer consumidor final, quer a aquisição 
seja concretizada em planta quer depois de instalado/construído o empreendimento. Na verdade, quando 
os particulares adquirem as frações fazem -no, como se afigura óbvio, como consumidores de um pro-
duto turístico que foi posto no mercado pelo promotor tendo em vista a exploração, pois, como vimos, 
a celebração dos contratos promessa de compra e venda é acompanhada da celebração do contrato de 
exploração. O objetivo que move os particulares é a realização do seu próprio investimento, podendo 
ainda optar por serem utentes do empreendimento ou cederem a exploração, participando nos resultados 
da mesma (cfr. o n.º 4 do art. 45º do Decreto -Lei n.º 39/2008). Pois embora se considere que as frações 
ficam afetas à exploração, nada impede que as mesmas sejam ocupadas exclusivamente pelos respeti-
vos proprietários e por tempo indeterminado, como deriva, de forma clara, de disposições legais, tais 
como, as constantes dos arts. 45º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 39/2008, quando refere expressamente “(…) 
devendo a entidade exploradora assumir a exploração continuada da totalidade das “(…)” unidades 
de alojamento “(…) ainda que ocupadas pelos respetivos proprietários”, e no n.º 4 do mesmo preceito, 
quando se refere às condições de utilização das unidades de alojamento pelos respetivos proprietários. 
Nas palavras de DULCE LOPES (Cfr. “A Concretização de Empreendimentos”…cit., p. 170.), o di-
ploma parece, assim, “acolher o conceito do turismo residencial, já que expressamente admite que os 
proprietários das unidades de alojamento possam ocupar as mesmas ou celebrar contratos sobre elas, 
desde que não comprometam o seu uso turístico, usufruam dos serviços obrigatórios do empreendimento 
e paguem a prestação periódica a que estão vinculados.

Em suma, os promotores dos empreendimentos são únicos responsáveis pelo investimento imo-
biliário, impendendo sobre eles o risco do mesmo, bem como pela obtenção das licenças necessárias 
a torná -los aptos ao funcionamento e exploração.

Afigura -se, desta forma, que a argumentação da recorrida no sentido de que o benefício consagrado 
no n.º 1 do art. 20º do Decreto -Lei n.º 423/83 tem em vista a exploração turística e que os beneficiários 
são os adquirentes das frações ou unidades de alojamento, não tem o mínimo de cabimento nem na 
letra nem na razão de ser do preceito.

O benefício só tem justificação relativamente a quem procede à instalação do empreendimento 
e o coloca no mercado e não em relação a todos os que o utilizam e exploram, ainda que através da 
compra das suas unidades.

Não podemos, desta forma, deixar de concluir que assiste razão à recorrente quando defende 
que “(…) Pretendeu o legislador impulsionar este setor de atividade, prevendo isenção/redução de 
pagamento de Sisa/Selo, mediante determinadas condições, a quem vai criar estabelecimentos turís-
ticos, e não a quem se limita a adquirir frações pertencentes a empreendimentos já instalados”, e que 
este entendimento ou interpretação é o que decorre “do elemento histórico, racional/teleológico, mas 
também literal das normas jurídicas em apreço”. 

5. Aplicação do exposto ao caso em apreço.
No caso em apreço, como vimos, a Sociedade Comercial “B……., Ldª.”, na qualidade de pro-

prietária/promotora do empreendimento turístico “B’………”, vendeu à recorrida a fração autónoma 
designadas pelas letras “DD”, destinadas a habitação no âmbito dos serviços de exploração turística 
(cfr. escritura de compra e venda – fls. 40 a 43 dos autos). Para além de ser a responsável pela constru-
ção/criação do empreendimento em causa, pode ler -se a dado passo na sentença recorrida que “(…) a 
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“LICENÇA DE UTILIZAÇÃO TURISTICA n.º 43/09”, foi emitida pela Câmara Municipal de Loulé, 
em 05/03/2009”, igualmente a favor da referida sociedade.

Na sentença recorrida, como vimos, conclui -se que a aquisição da fração em causa, sendo destinada 
à exploração turística, cabe na isenção prevista no artº. 20º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83.

Para tanto, ponderou -se na referida sentença que “(…) O empreendimento estará definitivamente 
instalado quando todas as unidades de alojamento iniciarem o funcionamento.

E permitindo -se a instalação dos empreendimentos por fases, só à medida que cada uma das fases 
inicie o funcionamento é que se considera que essa fase se considera instalada.

(…)
A venda das frações foi concretizada em diferentes datas.
Assim, a primeira aquisição de cada fração está integrada no processo de instalação do 

empreendimento”, pelo que tendo a ora recorrida adquirido a fração em 3 de agosto de 2009, à vendedora 
B…….., LDA, e tendo as mesmas sido destinadas à exploração turística, tais aquisições configuram 
uma “aquisição inicial e não subsequente, isto é, constituem a primeira venda de cada fração, efetuada 
pela proprietária do empreendimento, estando assim integradas no âmbito do processo de instalação 
da totalidade do conjunto turístico, processo que é complexo e prolongado no tempo”. “(…) no caso 
dos autos a impugnante realizou a primeira aquisição da fração, beneficiando assim do disposto no 
art. 20º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83, por se tratar de aquisição com destino à instalação turística 
do empreendimento”.

Atendendo ao exposto, se bem se compreende a sentença recorrida, partindo -se do entendimento 
de que o empreendimento se considera instalado quando todas as unidades de alojamento iniciarem 
o funcionamento e que a primeira aquisição de cada fração está ainda integrada naquele processo, as 
isenções consagradas no art. 20º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83 beneficiam apenas as aquisições ini-
ciais, isto é, as que constituam a primeira venda efetuada pela proprietária do empreendimento, desde 
que destinada à exploração turística.

Em primeiro lugar, a interpretação a que se chegou na sentença recorrida não tem o mínimo apoio 
nem na letra nem na razão de ser do referido preceito, como ficou demonstrado.

Com efeito, em lado nenhum o legislador refere que pretende aplicar as isenções referidas naquele pre-
ceito à venda das frações pelos promotores do empreendimento e ainda que destinadas à exploração turística.

Recorde -se que o n.º 2 do art. 20º nos dá um argumento decisivo nesse sentido, ao alargar a isenção 
prevista no n.º 1 na transmissão a favor da empresa exploradora, mas apenas no caso de a proprietária 
ser uma sociedade de locação financeira.

Como ficou demonstrado, no conceito de instalação não pode estar incluída a aquisição de uni-
dades de alojamento que fazem parte do empreendimento, porque essa aquisição é feita tendo em vista 
a sua exploração a qual só pode ocorrer após o ato final do procedimento de instalação, que coincide 
normalmente, como vimos, com a abertura ao público. Ora, no caso em apreço, resulta do probatório 
que o empreendimento iniciou o funcionamento em 4 de setembro de 2008 e a venda da fração em 
causa apenas ocorreu em 3 de agosto de 2009, ou seja, quando o empreendimento já se encontrava sem 
qualquer dúvida em funcionamento e exploração.

De qualquer modo, não tem qualquer apoio legal a afirmação segundo a qual “o estabelecimento 
vai -se progressivamente instalando à medida que as unidades de alojamento vão sendo vendidas”.

É verdade que pode ser autorizada a instalação dos empreendimentos turístico por fases à se-
melhança do que pode suceder com outras operações urbanísticas (art. 30º, n.º 8, do Decreto -Lei 
n.º 39/2008), mas “A delimitação do termo cada fase da obra” deve fazer -se corresponder a uma parte 
da obra com capacidade para funcionar autonomamente”, nos termos do regime jurídico da Urbanização 
e da Edificação (Cfr. LICÍNIO LOPES, ob. cit., p. 137/8)

Ficou claramente demonstrado que a venda das unidades de alojamento ainda que adquiridas durante 
a construção/instalação consubstanciam já o interesse da exploração do empreendimento turístico.

Para uma compreensão cabal dos momentos significativos e principais temáticas que antecedem 
e seguem a instalação dos empreendimentos turísticos, DULCE LOPES (Cfr. “Concretização de 
Empreendimentos Turísticos Legislação e Aplicação”, Empreendimentos Turísticos, cit., pp. 152 a 
154.) autonomiza os seguintes momentos: “A montante da instalação”, onde destaca problemáticas 
ligadas, por exemplo, ao planeamento e a definição de opções estratégicas; “instalação” (onde destaca 
a existência de um especial procedimento para o licenciamento); e a “jusante da instalação”, onde 
realça as questões relativas à “propriedade”, “administração” e “exploração”.

Acresce que muito menos resulta do mencionado preceito que tal isenção se aplique à primeira 
transmissão. Se bem se percebe a sentença recorrida, o critério de beneficiar a primeira transmissão de-
rivaria do facto de só a primeira aquisição de cada fração estar integrada no processo de instalação.

Para além de a sentença recorrida partir de um conceito de instalação que não tem correspon-
dência com o regime legal, esta interpretação deixaria de fora precisamente as aquisições visadas pelo 
legislador, a saber, as efetivadas pelos promotores e destinadas à construção/criação/remodelação de 
empreendimentos turísticos.
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Por outro lado, se o preceito visasse, como pretende a sentença recorrida, beneficiar a aquisição 
das frações para exploração turística, não fazia sentido estar a discriminar entre as primeiras aquisições 
e as subsequentes, tanto mais que quem adquire uma unidade de alojamento num empreendimento tu-
rístico, constituído ao abrigo do Decreto -Lei n.º 39/2008, não pode dar -lhe, como vimos, outro destino 
senão a exploração para fins turísticos. Daí que, no caso em apreço, a fração tenha sido adquirida para 
habitação mas no âmbito da celebração de um Contrato de Exploração Turística, através do qual foi 
habilitada a entidade exploradora a realizar a exploração do mesmo, nos termos do disposto o art. 45º 
do Decreto -Lei n.º 39/2008.

Finalmente, realce -se que se o legislador quisesse beneficiar pura e simplesmente o «investimento» 
em empreendimentos turísticos, através da sua afetação à exploração, então justificar -se -ia que a isenção 
fosse reconhecida indefinidamente e não apenas ao primeiro adquirente de cada fração. A proceder a 
interpretação sufragada na sentença recorrida, pode suscitar -se a questão da eventual violação do prin-
cípio da igualdade por não se compreender a razão para discriminar os investidores consoantes fossem 
os primeiros ou segundos adquirentes.

Acresce que se fica sem se perceber o que acontece às aquisições efetivadas em planta que ve-
nham a ser objeto de transmissão em momento posterior, mas ainda antes de terminada a instalação no 
sentido adotado pela sentença recorrida.

Como bem pondera o Ministério Público, no seu douto Parecer, “Os benefícios fiscais são medidas 
de caráter excecional instituídas para tutela de interesses públicos extrafiscais relevantes e que sejam 
superiores aos da própria tributação que impedem (artigo 2.º/1 do EBF) (…)” e embora não sejam 
suscetíveis de integração analógica admitem interpretação extensiva (artigo 10.º do EBF).

A verdade é que, como se conclui naquele Parecer “não pode ser considerado pelo intérprete o 
pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo de correspondência, ainda que im-
perfeitamente expresso (artigo 9.º/2 do C. Civil)”, como é patente no caso em apreço no que se refere 
à interpretação seguida na sentença recorrida, sobre o conceito de «instalação» consignado no n.º 1 do 
artº. 20º do Decreto -Lei n.º 423/83.

Finalmente, cumpre realçar que os benefícios fiscais “são medidas de caráter excecional insti-
tuídas para tutela de interesses públicos extrafiscais relevantes que sejam superiores aos da própria 
tributação que impedem” (artº. 2º do EBF).

E porque representam uma “derrogação da regra de igualdade” (Cfr. SÉRGIO VASQUES, ob. 
cit., p 311.) e do princípio da capacidade contributiva que fundamenta materialmente os impostos, os 
benefícios fiscais devem ser justificados por um interesse público relevante. Neste sentido, concluiu -se 
no Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 188/2003, de 8/4/2003, “que as isenções tributárias, tradu-
zindo uma exceção à regra da incidência dos impostos, introduzem nestes um elemento de desigualdade 
e de privilégio que exige que elas sejam justificadas por um motivo ou interesse público “relevante”, 
capaz de lhe dar fundamento” (Cfr. SÉRGIO VASQUES, ob. cit., p. 311, nota (499)).

Ora, a entender -se como o faz a sentença recorrida, que o objetivo das isenções consagradas no n.º 1 
do artº. 20º do Decreto -Lei n.º 423/83 visam premiar o investimento em empreendimentos turísticos, 
beneficiando os adquirentes de frações ou unidades em empreendimentos já construídos/instalados, não 
vemos que interesses extrafiscais relevantes ou superiores poderiam justificar a opção do legislador, 
quando, como acontece no caso em apreço, a fração foi adquirida para uso exclusivo da recorrida, sem 
qualquer limite temporal. 

Por outro lado, considerando que os benefícios fiscais se apresentam, como ficou dito, como uma 
“exceção à regra da igualdade” (Cfr. SÉRGIO VASQUES, ibidem.) e da capacidade contributiva, não 
vemos motivo relevante para se discriminar quem compra prédios em empreendimentos turísticos relati-
vamente aos demais consumidores. Em suma, não estando em causa a aquisição de prédios ou de frações 
autónomas destinados à construção/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de 
unidades de alojamento por consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em 
causa se encontrem afetas à exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas 
no artº. 20º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83. Em face do exposto, assiste razão à recorrente pelo que 
a sentença recorrida não pode manter -se, devendo ser revogada.

Deve, desta forma, ser dado provimento ao recurso, com a consequente improcedência da impug-
nação judicial em causa e manutenção da liquidação de Imposto de Selo”.

Não tendo havido alteração na legislação em que se fundou o transcrito acórdão, não há também 
agora motivo para se adotar entendimento jurídico diferente.

5.2. Os recorrentes invocam, todavia, que o entendimento  - interpretação do artº 20º, n.º 1 do DL 
n.º 423/83, de 5 de dezembro  - expresso no transcrito acórdão viola os seguintes preceitos constitucionais:

artigos 2º, 20º, n.º 4, 81º, alínea b), 103º, n.º 2, 165º, n.º 1, alínea i) e 104º, n.º 2 da CRP;
Em resumo, aquelas inconstitucionalidades resultam da violação da certeza e da confiança dos 

cidadãos na lei, da violação da igualdade relativa à tributação do património, violação do princípio da 
justiça social e da igualdade de oportunidades e ainda do princípio da legalidade ínsito no artº 103º citado.

Ora, com o devido respeito, estamos perante interpretação da lei feita por um Supremo Tribunal.
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Tal interpretação em nada interfere com os princípios afirmadamente violados.
Assim, não sai violado o princípio da igualdade, já que só pode beneficiar da isenção quem preen-

cher os respetivos requisitos. Não sendo os mesmos preenchidos a isenção tem de ser afastada, como foi.
O mesmo se dirá quanto à proteção da certeza e confiança. Só haveria violação se, por hipótese, 

tivessem sido criadas expectativas posteriormente retiradas, o que também não é o caso. A interpretação 
deste STA é no sentido claro de que só nos casos referidos existe isenção, pelo que, situações alheias 
não cabem na mesma isenção.

Também não se compreende muito bem a invocação do princípio da justiça social e da igualdade 
de oportunidades, nem o da violação do princípio da legalidade, os quais se podem aceitar no âmbito 
das leis e menos no da sua interpretação.

Na verdade, o fato de uma interpretação poder estar errada não acarreta necessariamente a sua 
inconstitucionalidade.

Por tudo o que ficou dito, o recurso improcede.
6. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, mantendo -se a decisão recorrida 

e as liquidações impugnadas.
Custas pelos recorrentes.

Lisboa, 4 de dezembro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Avaliação de imóvel. Necessidade de reclamação da 1ª avaliação para efeitos de im-
pugnação do IMI. Invocação de outras ilegalidades.

Sumário:

Impugnando o contribuinte as liquidações de IMI, não com fundamento em erro na 
avaliação, mas com fundamento noutros vícios, nomeadamente na ilegalidade da 
decisão que ordenou a avaliação, é admissível como meio processual adequado 
para obter a anulação de tais liquidações a impugnação judicial.

Processo n.º 877/13 -30.
Recorrente: A…….., S.A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.“A….., SA”, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Aveiro que julgou improcedente, 
por erro na forma do processo, a impugnação por aquela deduzida contra a liquidação de IMI dos anos 
de 2005 a 2008, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª) O ERRO NA FORMA DO PROCESSO CONTEMPLADO NO artigo 199º DO CPC CON-
SISTE EM TER O AUTOR USADO DE UMA FORMA PROCESSUAL INADEQUADA PARA FAZER 
VALER A SUA PRETENSÃO, PELO QUE O ACERTO OU ERRO NA FORMA DO PROCESSO SE 
TEM DE AFERIR PELO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO.

2ª) A pretensão final expressa da Recorrente é a anulação das liquidações adicionais relativas aos 
anos de 2005 -2006 -2007 e 2008.

3ª) A estas liquidações adicionais, a Recorrente imputou os vícios de violação dos princípios da 
igualdade tributária e da imparcialidade da Administração fiscal.

4ª) À luz do n.º 1 - c) do artº 97º do CPPT, a forma de processo impugnação judicial é a forma 
processual adequada quando está em causa a decisão de reclamação graciosa de ato tributário que 
comporte a apreciação da legalidade de um ato de liquidação.

5ª) A forma de processo de impugnação judicial utilizada pela Recorrente é a forma processual 
adequada, atentos o pedido formulado e o referido  - artº 97º, nº. 1 alínea c) do CPPT.

6ª) No contencioso tributário vigora o princípio da impugnação unitária.
7ª) Nos procedimentos tributários que conduzem a um ato de liquidação de imposto, a esfera 

jurídica do contribuinte é atingida apenas com o ato de liquidação pelo que é este o ato final suscetível 
de impugnação.
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8ª) A ordem interna para se proceder à avaliação, salvo melhor entendimento, não configura um 
ato administrativo em matéria tributária, imediatamente recorrível, à luz do artº 95º da LGT, já que ele 
não é um ato imediatamente lesivo dos interesses e direitos do contribuinte uma vez que não produz 
quaisquer efeitos jurídicos autónomos e diversos dos efeitos jurídicos produzidos pelo ato final de 
liquidação.

9ª) Assim só o ato de liquidação a que aquela decisão conduziu é que podia ser impugnado, po-
dendo nesta sede ser invocada qualquer ilegalidade do procedimento tributário, nomeadamente dos 
atos preparatórios.

10ª) A ordem de avaliação na sequência da apresentação da Declaração Modelo 1 do IMI não 
constitui um ato destacável para efeitos de impugnação.

11ª) Entendendo que a ordem de avaliação na sequência de apresentação do Mod.1 do IMI é um 
ato destacável para efeitos de impugnação autónoma, o tribunal a quo fez uma incorreta interpretação 
do artº 54º do C.P.P.T bem como o artº 95º da L.G.T.

12ª) É certo que por vezes a lei admite a impugnabilidade de certos atos anteriores ao ato final, 
ao contrário do que prevê a regra geral do artº 54º do CPPT, assumindo tais atos a natureza de atos 
destacáveis.

13ª) Tal é o caso da fixação do Valor Patrimonial Tributário de imóveis que é um ato destacável 
para efeitos de impugnação, nos termos do artº 77º do CIMI e 134º do CPPT.

14ª) A atribuição da qualidade de ato destacável tem por objetivo autonomizar os vícios deste ato 
para efeitos impugnação contenciosa, de modo que só em relação a estes ocorre a preclusão processual 
que impede que os mesmos vícios sejam apreciados na impugnação do ato final de liquidação.

15ª) Não estando em causa qualquer erro ou vício do processo avaliativo nem estando a Recorrente 
em desacordo com o processo de fixação do valor patrimonial do artº Urbano n.º 1957  da Freguesia de 
………., não havia lugar à impugnação nos termos do artº 77º do CIMI e 134º do CPPT.

16ª) As normas contidas nos artº 77º do CIMI e 134º do CPPT estabelecem um meio especial 
de reação judicial conta as ilegalidades do processo de avaliação e de fixação do valor patrimonial 
tributário.

17ª) A falta de impugnação do resultado de avaliação nos termos do artº 77º do CIMI e 134º do 
CPPT apenas faz com que se forme caso decidido do valor da avaliação, mas não sana as ilegalidades 
dos atos anteriores ao processo de avaliação.

18ª) Por este motivo, na impugnação do ato final consubstanciado nas liquidações adicionais de IMI, 
não estava a Recorrente impedida de pedir a apreciação de qualquer ilegalidade dos atos preparatórios 
de tais liquidações adicionais pelo facto de se não ter impugnado o ato destacável de avaliação.

19ª) Entendendo o contrário o Tribunal a quo fez incorreta interpretação do artº 77º do CIMI e 
134º do CPPT

TERMOS EM QUE
E SEMPRE COM O DOUTO SUPRIMENTO DE EX.cias SE REQUER QUE O PRESENTE 

RECURSO SEJA JULGADO PROCEDENTE POR PROVADO E EM CONSEQUÊNCIA, QUE A 
DOUTA SENTENÇA PROFERIDA PELO TAF DE AVEIRO SEJA REVOGADA COM TODAS AS 
CONSEQUÊNCIAS LEGAIS, SENDO SUBSTITUÍDA POR SENTENÇA QUE DECLARE A IM-
PROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DILATÓRIA E RECONHEÇA QUE A IMPUGNAÇÃO JUDICIAL 
É A FORMA PROCESSUAL ADEQUADA, COM AS DEMAIS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS.

2. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 229/230 no qual defende a improcedência do recurso, 
“uma vez que não é de aplicar ao caso o princípio da impugnação unitária que a recorrente defende, 
para que fosse ainda determinada a convolação na forma de pedido de revisão, que a doutrina e a ju-
risprudência em certos casos ainda tem admitido, importava ainda que resultassem reunidos os demais 
pressupostos previstos no artº 115º do CIMI ou no artº 78º da LGT, o que não se afigura resultar em 
face do que se mostra alegado”.

3. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância, os seguintes factos:
A) Em 08/03/2004, foi outorgada uma escritura pública de fusão, através da qual as sociedades 

B…….., S.A. e C…….., S.A. foram incorporadas na sociedade A’…….., S.A., que alterou a sua firma 
para A………., S.A., para a qual se transferiram globalmente os patrimónios das sociedades fundidas 
 - cfr. fls. 12 a 21 dos autos, cujo teor se dá por reproduzido.

B) Em 28/03/2006, a ora Impugnante submeteu, por via eletrónica, uma declaração modelo 1 do 
IMI referente ao prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia de ……. sob o artigo n.º 1957, 
indicando como motivo da apresentação da declaração “1ª Transmissão na Vigência do IMI"  - cfr. 
fls. 37 a 39 dos autos, cujo teor se dá por reproduzido.

C) Na sequência da apresentação da declaração modelo 1, o prédio mencionado na alínea antece-
dente foi avaliado, em 30/05/2009, em € 6.255.070,00  - cfr. fls. 42 e 43 dos autos.

D) A ora Impugnante foi notificada da avaliação mencionada na alínea antecedente em 23/06/2009, 
através do ofício do Serviço de Finanças da Mealhada n.º 5785931, de 09/06/2009  - cfr. fls. 41 do pro-
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cedimento de reclamação graciosa n.º 0116201004000374, apenso ao processo de impugnação judicial 
n.º 115/11.0BEAVR, cuja cópia certificada foi mandada extrair e juntar aos presentes autos.

E) Em 12/08/2009, foram emitidas liquidações de IMI para os anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, 
nas quais se apurou uma coleta de imposto para o prédio urbano n.º 1957 da freguesia da ……… nos 
montantes de € 31 275,35, € 31 275,35, € 18765,21 e € 15637,68, respetivamente  - cfr. fls. 44 a 47 dos 
autos, cujo teor se dá por reproduzido.

F) A Impugnante foi notificada das liquidações mencionadas na alínea antecedente em 23/09/2009, 
tendo deduzido reclamação graciosa, na qual pediu (…) se digne declarar que na situação concreta 
acima descrita não havia lugar a avaliação dos prédios constantes da relação de bens anexa ao projeto 
de fusão, e, em consequência, se digne ordenar a anulação da liquidação adicional de IMI a que se 
referem os Documentos nrs: 2008 425663403; 2006 468463603; 2007 475494803; 2008 425663503" 
 - cfr. fls. 44 a 50 dos autos, cujo teor de dá por reproduzido.

G) A reclamação graciosa mencionada na alínea antecedente foi indeferida por despachos do 
Diretor de Finanças de Aveiro datados de 22/03/2010, notificados à ora Impugnante em 25/03/2010 
 - cfr. fls. 73 a 77, 84 a 88, 98 a 102, 109 a 113, 123 a 127, 134 a 138, 149 a 153 e 160 a 164 do pro-
cesso administrativo apenso ao processo de impugnação judicial n.º 115/11.0BEAVR, apresentado para 
consulta nos presentes autos.

H) A presente impugnação foi apresentada, via SITAF, em 09/04/2010  - cfr. fls. 1 e 2 autos.
4. Colhidos os vistos cabe agora decidir.
5. A decisão recorrida entendeu que a recorrente, pretendendo discutir a legalidade da decisão da 

avaliação do imóvel, o meio adequado para conseguir essa discussão era a ação administrativa especial, 
sendo certo que, no caso concreto, não era viável a convolação para essa forma processual por motivo 
de intempestividade.

A recorrente, por sua vez, entende ter sido usado o meio processual adequado, louvando -se na 
seguinte argumentação:

O ERRO NA FORMA DO PROCESSO CONTEMPLADO NO artigo 199º DO CPC CONSISTE 
EM TER O AUTOR USADO DE UMA FORMA PROCESSUAL INADEQUADA PARA FAZER 
VALER A SUA PRETENSÃO, PELO QUE O ACERTO OU ERRO NA FORMA DO PROCESSO 
SE TEM DE AFERIR PELO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO, sendo certo que a pretensão final 
expressa da Recorrente é a anulação das liquidações adicionais relativas aos anos de 2005 -2006 -2007 
e 2008.

A Recorrente imputou a essas liquidações os vícios de violação dos princípios da igualdade tribu-
tária e da imparcialidade da Administração fiscal pelo que a forma de processo impugnação judicial é 
a forma processual adequada quando está em causa a decisão de reclamação graciosa de ato tributário 
que comporte a apreciação da legalidade de um ato de liquidação.

No contencioso tributário vigora o princípio da impugnação unitária e nos procedimentos tributários 
que conduzem a um ato de liquidação de imposto, a esfera jurídica do contribuinte é atingida apenas 
com o ato de liquidação pelo que é este o ato final suscetível de impugnação pelo que a ordem interna 
para se proceder à avaliação, já que ele não é um ato imediatamente lesivo dos interesses e direitos 
do contribuinte, uma vez que não produz quaisquer efeitos jurídicos autónomos e diversos dos efeitos 
jurídicos produzidos pelo ato final de liquidação.

Assim só o ato de liquidação a que aquela decisão conduziu é que podia ser impugnado, podendo 
nesta sede ser invocada qualquer ilegalidade do procedimento tributário, nomeadamente dos atos 
preparatórios.

Invoca, finalmente, a recorrente, que a falta de impugnação do resultado de avaliação nos termos 
do artº 77º do CIMI e 134º do CPPT apenas faz com que se forme caso decidido do valor da avaliação, 
mas não sana as ilegalidades dos atos anteriores ao processo de avaliação.

Por este motivo, na impugnação do ato final consubstanciado nas liquidações adicionais de IMI, 
não estava a Recorrente impedida de pedir a apreciação de qualquer ilegalidade dos atos preparatórios 
de tais liquidações adicionais pelo facto de se não ter impugnado o ato destacável de avaliação.

Como se referiu, o MºPº é também do entendimento de que não é aplicável ao caso o princípio 
da impugnação unitária, pelo que, não tendo a recorrente efetuado o pedido de revisão da avaliação, 
o recurso improcede.

Vejamos então qual destes entendimentos colhe o apoio legal.
Resulta das alíneas E) a G) do probatório que foi liquidado IMI relativo ao prédio referido na 

alínea B) do mesmo probatório, relativo aos anos de 2005 a 2008, tendo a recorrente deduzido reclamação 
graciosa contra tais liquidações por entender que não havia lugar a avaliação dos prédios constantes da 
relação anexa ao projeto de fusão, a qual foi indeferida.

Mais resulta das alíneas C) e D) na sequência da apresentação da declaração modelo 1, que o 
prédio foi avaliado, em 30/05/2009, em € 6.255.070, tendo a impugnante sido notificada da avaliação 
mencionada na alínea antecedente em 23/06/2009.
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Ora, por aqui se vê, desde logo, que a recorrente não foi notificada de qualquer despacho a ordenar 
a avaliação do qual pudesse reclamar ou recorrer; por outro lado, verifica -se também que a recorrente 
não impugna o resultado da avaliação, pelo que nada impedia a impugnação com fundamento diverso 
do da fixação do valor.

Assim sendo, o momento próprio para impugnar a legalidade da decisão de avaliação era aquele 
em que lhe foram notificadas as liquidações, já que são estas o único ato lesivo.

Na verdade, a simples ordem de avaliação, só por si, não constituía qualquer ato lesivo, pelo que 
nem dela sequer poderia recorrer, nomeadamente quando foi notificada do resultado da avaliação.

Deste modo é aqui aplicável o disposto no artº 54º do CPPT que estabelece o seguinte:
“Salvo quando forem imediatamente lesivos dos direitos do contribuinte ou disposição expressa 

em sentido diferente, não são suscetíveis de impugnação contenciosa autónoma os atos interlocutórios 
do procedimento, sem prejuízo de poder ser invocada na impugnação da decisão final qualquer ilega-
lidade anteriormente cometida”.

Portanto, não sendo o ato que determinou a avaliação imediatamente lesivo, nem impondo a lei a 
sua impugnação autónoma, a recorrente podia invocar a ilegalidade daquele, como fez, na impugnação 
judicial das liquidações.

Pelo exposto, a decisão recorrida não pode manter -se.
6. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revogando -se a decisão re-

corrida e ordenando -se a baixa dos autos ao tribunal recorrido.
Sem custas.

Lisboa, 4 de dezembro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes. 

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Assunto:

IVA. IRC. Apuramento da matéria tributável por métodos indiretos. Prévia revisão 
da matéria tributável como condição da instauração da impugnação judicial da 
liquidação.

Sumário:

 I — Diz o artº 86º, n.º 2 da LGT que “A impugnação da avaliação direta depende do es-
gotamento dos meios administrativos previstos para a sua revisão”, acrescentando 
o n.º 4 do mesmo artigo que “Na impugnação do ato tributário de liquidação em 
que a matéria tributável tenha sido determinada com base em avaliação indireta, 
pode ser invocada qualquer ilegalidade desta, salvo quando a liquidação tiver 
por base o acordo obtido no processo de revisão da matéria tributável regulado 
no presente capítulo”.

 II — Deste modo, tendo o recorrente imputado à liquidação o vício de inexistência de 
fato tributário relativamente à sua pessoa, por entender que os factos em que as 
liquidações se basearam são imputáveis a uma sociedade identificada nos autos, 
a impugnação judicial não depende daquela prévia reclamação da matéria tribu-
tável.

Processo n.º 902/13 -30.
Recorrente: A……….
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. A……….., com os demais sinais dos autos, vem recorrer da decisão do Tribunal Administra-
tivo e Fiscal de Penafiel que julgou por verificada a exceção de inimpugnabilidade das liquidações de 
IVA e respetivos juros compensatórios absolvendo consequentemente a Fazenda Publica da instancia, 
apresentou para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª) O Recorrente intentou impugnação judicial tendo em vista a anulação das liquidações de IVA 
em causa nos autos, tendo alegado como causa de pedir a sua ilegalidade, designadamente por inexis-
tência de facto tributário.
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2ª) Os atos fiscalmente relevantes em que as liquidações se fundaram não são imputáveis ao 
Recorrente, mas tiveram como sujeito e único beneficiário a sociedade B……., LDA.

3ª) A inexistência de facto tributário quanto ao Recorrente é um vício cujo conhecimento pelo 
Tribunal não está sujeito à dedução prévia de um pedido de revisão da matéria tributável.

4ª) O Recorrente em momento algum pôs em causa que não se verificassem os pressupostos para 
que a Fazenda Pública pudesse lançar mão da realização da avaliação indireta, porque, exatamente, 
não era essa para si a causa de pedir.

5ª) O Recorrente não alegou, também, qualquer erro na quantificação da matéria coletável por 
métodos indiretos, porque, também, não era esse o fundamento do seu pedido.

6ª) Pelo que a reclamação para a comissão de revisão não é condição de impugnação judicial, 
atenta a causa de pedir invocada.

7ª) Ao julgar procedente a exceção de inimpugnabilidade e, consequentemente, obstar ao co-
nhecimento do mérito da causa, a sentença recorrida fez errada interpretação e aplicação do n.º 5 do 
artigo 86º da LGT e do n.º 1 do artigo 117º do CPPT.

II. Não houve contra alegações.
III. Neste Tribunal o MP emitiu parecer no sentido que, a decisão impugnada deve ser revogada e 

substituída por acórdão, que declare improcedente a exceção de inimpugnabilidade das liquidações de 
IVA, devendo o processo ser remetido ao tribunal recorrido, para proferimento de sentença que aprecie 
o mérito da impugnação judicial.

IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V. Com interesse para a decisão, foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A). O Impugnante A……., NIF …….., foi alvo de uma operação de fiscalização no ano de 2006, 

com base na Ordem de Serviço n.º 0I 2006 3801, de 25.07.2006  - cfr. Relatório de Inspeção junto a 
fls. 9 a 50, maxime fls. 14, do processo administrativo;

B). Na sequência da ação de fiscalização, acima referida, os Serviços de Inspeção Tributária 
elaboraram um relatório, cujo teor ora se dá aqui por integralmente reproduzido, e do qual consta, para 
além do mais, o seguinte:

“II  - OBJETIVOS, ÂMBITO E EXTENSÃO DA AÇÃO INSPETIVA
(…)
B) Motivo, âmbito e incidência temporal
Na sequência das diligências efetuadas ao abrigo da Ordem de Serviço n.º 0I200504279, para o 

sujeito passivo B…….., Lda. (NIPC: …….), para os anos de 2002, 2003, 2004, não declarante em termos 
de IRC e IVA, verificou -se através de fotocópias de cheques frente e verso, referentes e pagamentos a 
clientes, efetuados à B…….., que muitos destes eram emitidos em nome ou depositados na conta de 
A……. (NIF: ………), que não fazia parte dos órgãos sociais ou dos quadros da empresa.

Assim, no sentido de esclarecer os factos anteriores, foi efetuado o procedimento inspetivo, com 
âmbito de recolha e cruzamento de informação, (…), para o sujeito passivo A………, para os anos de 
2002, 2003 e 2004,

Da análise efetuada, através do acesso às suas contas bancárias, e de elementos recolhidos junto 
dos seus clientes e fornecedores, verificou -se, para os anos de 2003 e 2004, existirem indícios claros de 
que foi A………. quem efetivamente prestou os serviços constantes das faturas emitidas pela B…….., 
relativas a obras efetuadas em restaurantes, não tendo sido declarados pelo sujeito passivo a fiscalizar, 
quaisquer valores referentes a estes serviços, em termos de IVA e de IRS.

Em conformidade com os pressupostos que determinam a emissão da presente Ordem de Serviço, 
a ação inspetiva teve caráter geral, para os exercícios de 2003 e 2004,

(...)
IV - MOTIVOS E EXPOSIÇÃO DOS FACTOS QUE IMPLICAM O RECURSO A MÉTODOS 

INDIRETOS
IV. 1  - Caracterização geral do Sujeito Passivo
O Sujeito Passivo está coletado como empresário em nome individual, exercendo a atividade de 

carpintaria desde 03/02/1997, com a designação comercial de “C………”,
No entanto, e conforme será demonstrado em pontos posteriores, a atividade de carpintaria as-

sumiu o caráter de atividade acessória, nos anos de 2003 e 2004, pois o Sujeito Passivo desenvolveu 
essencialmente atividades na área da construção civil que não foram declaradas para efeitos fiscais.

IV.2 -IRS
O Sujeito Passivo encontra -se enquadrado no regime simplificado de IRS, tendo declarado nos 

anos em análise, os seguintes volumes de negócios (valores em Euros): 
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 Os valores originalmente declarados pelo contribuinte, não refletem de forma alguma, os ren-
dimentos realmente auferidos em resultado da atividade desenvolvida por este, nos anos em análise, 
conforme será oportunamente apresentado.

IV.3  - IVA
Está enquadrado no regime normal de IVA, periodicidade trimestral, tendo apurado os seguintes 

valores de impostos nos anos em causa (valores em Euros): 

  

 Também em termos de IVA, os valores declarados pelo contribuinte não se afiguram corretos, 
tendo em conta a real atividade desenvolvida por este.

IV.4  - Reembolsos de IVA solicitados por restaurantes com base em faturas da empresa B……..
(...)
As empresas D………, Lda. (NIPC: ………), E…….., Lda. (NIPC: ……..), e F…….., Lda. (NIPC: 

……), solicitaram reembolsos de IVA, sendo que da análise efetuada verificou -se que em todas elas, 
parte significativa do IVA deduzido dizia respeito a faturas emitidas pela B………, Lda., conforme 
dados constantes no seguinte quadro (valores em Euros): 
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 Verificou -se contudo que a empresa B……... apresentava indícios de comportamento fraudulento, 
nomeadamente por apresentar situações de pagamentos em falta de IVA e não cumprimento das suas 
obrigações declarativas em termos de IVA (a última declaração periódica entregue diz respeito ao 4º 
trimestre de 1998) e de IRC (a última declaração de rendimentos Modelo 22 entregue refere -se ao ano 
de 1993).

Das diligências efetuadas, junto da empresa B……., não foi possível contactar o seu gerente, 
estando este supostamente ausente do país. Também não foi possível obter qualquer elemento conta-
bilístico desta empresa, apesar das notificações efetuadas para o efeito.

Também se verificou que o pessoal afeto é B………. foi transferido de forma gradual para a 
sociedade O………., Lda.” (NIPC ………) (…)

Assim, a B…….., de acordo com os elementos recolhidos junto da Segurança Social, através das 
folhas de contribuições entregues pela empresa, possuía os seguintes funcionários, e que durante o 
ano de 2002 foram transferidos para a O…….. (com exceção do gerente, em que a transferência só se 
verificou em novembro de 2003, ou então abandonaram e empresa por vontade própria:

(…)
Como tal, na data da emissão das faturas em causa, a B…….. não possuía qualquer pessoal afeto 

à empresa.
Ouvidos em Auto da declarações, em 06/07/2006, os funcionários da B……., P…….., com a 

função de encarregado das obras, e Q………., com a função de empregada de escritório, afirmaram 
que o pessoal afeto à empresa (seja B…….. ou O…….) não prestou qualquer serviço nas obras cons-
tantes das faturas emitidas em nome das empresas anteriores, com exceção da firma D…….., em que 
reconheceram que o pessoal afeto à O…….. (a que antes pertencia à B………) tinha prestado serviços 
de pedreiro na obra desse restaurante, em Paços de Ferreira. Neste caso, deveria ter sido a O……. a 
faturar os serviços prestados a A…….. (responsável pela totalidade da obra conforme será demonstrado 
posteriormente), ou sendo a B……. a faturar (deveria ser também em nome de A……. e não em nome 
do restaurante em causa) teria que existir uma fatura da O……. para a B…….. pela utilização do seu 
pessoal, o que não aconteceu.

Apurou -se assim que as faturas em causa não titulam operações realizadas entre a empresa 
emitente e os adquirentes, tendo -se verificado a intervenção de pessoas ou entidades diversas das da 
operação subjacente.

Conforme os factos que serão expostos posteriormente, quem contratou as obras a efetuar com 
as empresas mencionadas foi A……… e não a B……...

Também será demonstrado que quem recebeu a contrapartida financeira pelos serviços realizados 
foi A……., tendo mesmo alguns dos pagamentos sido efetuados com cheques emitidos em seu nome 
e não da B……...
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IV.5  -Relacionamento com a B……….
Dos elementos recolhidos junto dos restaurantes anteriormente referidos relativamente às faturas 

emitidas pela B…….., verificou -se que:
 - um dos restaurantes (F……….) possuía orçamentos efetuados com as designações de “A……. 

Construções’ e “A…….  - Empresa de Construções”, relativos a obras faturadas pela B…….;
 - da informação constante na frente e/ou no verso dos cheques para pagamento das faturas em 

causa, verificou -se que a maioria deles foram depositados em contas bancárias em que A…… é titular 
(conta do BCP n.º …….. e conta do CPP n.º ……..), ou então em contas pertencentes a entidades que 
posteriormente se averiguou terem sido seus fornecedores:

 - existem 3 recibos emitidos em papel da “C………”, referentes a 3 pagamentos efetuados pelo 
restaurante D………, (...)

 - a empresa F…….. aceitou 3 letras no montante de 20.000,00€ cada, para o pagamento dos valo-
res ainda em dívida, sendo que em todas elas figura como entidade sacadora A……., e não e empresa 
B……...

Ora, de acordo com os elementos existentes na Conservatória do Registo Comercial, os sócios da 
empresa B……. são R……. e S………, sendo gerente da mesma o já identificado sócio R……...

Da consulta das folhas da Segurança Social da B……., cujas cópias foram remetidas a este Ser-
viço, também se verifica que o nome A……… não consta do quadro de pessoal, pelo que os factos 
anteriormente descritos careciam de explicação por parte do mesmo.

Confrontado com as situações anteriores, A…….., ouvido em auto de declarações, afirmou apenas 
que era o encarregado geral da obra, o que se traduzia na angariação de clientes e a coordenação das 
obras a efetuar, nomeadamente de pintura, carpintaria, eletricista, pastelaria, serviços estes que eram 
realizados pela B……... Mais afirmou que pelos serviços por si prestados de angariação e coordenação 
não emitiu qualquer fatura ou recibo porque nunca recebeu qualquer dinheiro da B……...

Nesse mesmo auto declarou que era ele que recebia e depositava os cheques para pagar as faturas 
da B……., por esta empresa e o seu sócio -gerente terem problemas legais com as instituições bancárias, 
estando inibidos de passar cheques.

Ora, como se irá provar pelos dados bancários entretanto facultados pelo contribuinte, este real-
mente nunca recebeu dinheiro da B…….., nem teria de receber, pois recebia os pagamentos diretamente 
dos seus clientes.

Assim, se o serviço por si realizado se tratasse de uma mera intermediação, os valores em causa 
seriam devolvidos à B………, eventualmente deduzidos de uma comissão, o que não se verifica da 
análise dos movimentos financeiros das suas contas bancárias.

Também já foi demonstrado no ponto anterior que com exceção da obra do restaurante D………, 
os trabalhadores da B……. não tiveram qualquer intervenção nas obras faturadas por esta empresa.

Para além disso, e conforme será aprofundado posteriormente, os seus fornecedores afirmaram 
que era A……. o responsável pelas obras, sendo ele quem subcontratou as entidades que efetuaram 
essas obras e tratou das aquisições dos materiais, e não a B……… ou o seu sócio -gerente, pelo que a 
justificação apresentada por este de que seria um mero intermediário não tem qualquer fundamento.

IV. 6 - Acesso às contas bancárias
(...) da informação constante nos elementos remetidos pelas entidades bancárias em causa, no-

meadamente da cópia frente e verso dos cheques emitidos pelo contribuinte, e dos talões de depósito 
efetuados, elaborou -se os quadros resumo que se juntam como anexo ao presente relatório, relativos 
aos cheques emitidos ordenados por data (anexo 1) e por entidade beneficiária (anexo 2), onde se dis-
crimina o seu n.º, a sua data de saída, o seu valor e o seu beneficiário (identificação e respetiva conta de 
depósito do cheque) quando foi possível fazer a sua identificação, bem como aos depósitos efetuados 
pelo contribuinte nas suas contas bancárias no 8CR e CPP, também ordenados por data do depósito, o 
seu valor, e se identifica a origem deste (entidade e n.º de conta bancária).

Assim, da análise dos depósitos efetuados por A……., em 2003 e 2004, nas contas bancárias do 
BCP n.º ……. e CPP n.º …….., podemos constatar a entrada dos seguintes valores provenientes de 
entidades utilizadores das faturas da B…….:

D………, Lda. (...)
E………., Lda. (...)
F………., Lda. (...)
G………., Lda. (…)
H………., Lda. (...)
I……….., Lda. (Fact. Imoleasing (...)
N………, Lda. (...)
M………, Lda. (...)
L………., Lda. (...)
Verifica -se assim, que de grande parte dos valores faturados pela empresa B……, quem recebeu 

a contrapartida financeira pelos serviços realizados foi A……....
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IV. 7 - Subcontratados
Da análise dos cheques emitidos por A……., resultaram os seguintes procedimentos inspetivos 

aos seus fornecedores: (...)
Das diligências efetuadas verificou -se que os cheques emitidos para as entidades acima identifi-

cadas, diziam respeito a pagamentos de serviços ou de venda de materiais, relacionados com as obras 
constantes nas faturas da B………..,

(...) Verifica -se assim, de acordo com as declarações dos seus fornecedores que A…… era o real 
responsável pelas obras realizadas nos restaurantes e não a empresa B……., ou qualquer outro seu 
representante legal.

Também se pode comprovar através das afirmações dos subcontratados que na generalidade dos 
pagamentos efetuados por A……., nunca chegou a haver a correspondente emissão de faturas pelas 
entidades em causa, por supostamente este não pretender a emissão de faturas ou por não fornecer os 
seus dados pessoais completos.

IV.8 - Conclusões
Do exposto nos pontos anteriores, verifica -se que A…….. desenvolveu atividades na área da 

construção civil, não se encontrando coletado para tal, nem tendo declarado os proveitos inerentes de-
correntes do exercício da mesma, entregando aos contratantes faturas emitidas pela empresa B…….., 
sociedade não declarante em termos tributários.

Atendendo à situação de incumprimento fiscal da B……., o IVA liquidado nestas faturas e os 
eventuais proveitos resultantes a nível de IRC, não seriam entregues nos cofres do Estado, sendo que 
os valores faturados reverteriam a favor de A………, sem que este tenha emitido qualquer documento 
ou tenha declarado esses valores para efeitos fiscais.

Em resumo a empresa B……….., Lda., não prestou os serviços, nem forneceu os materiais cons-
tantes nas suas faturas relacionadas nos pontos anteriores, de acordo com os seguintes factos:

 - as obras foram contratadas com A…….., e não com a B…….;
 - as obras foram pagas a A…….. e não à B……….;
 - os recibos emitidos por alguns pagamentos efetuados por clientes são da C……’, e não da 

B…….;
 - na data da realização das obras em causa, a empresa B…….. não tinha qualquer trabalhador 

afeto ao seu quadro de pessoal;
 - foi A……. que subcontratou as entidades que efetuaram as obras em causa e tratou das aquisições 

dos materiais, e não a B……;
 - os valores faturados reverteram a favor de A……., sem que este tenha emitido qualquer docu-

mento ou tenha declarado esses valores para efeitos fiscais.
Para além disso, da análise dos movimentos constantes das suas contas bancárias, verificam -se 

depósitos de outras entidades para quem não foram emitidas faturas da B……. e a que também não 
correspondem faturas da “C……..”, o que indicia a existência de mais prestações de serviços e vendas 
de materiais efetuadas por A……. em que não se verificou a correta emissão de fatura, e o seu conse-
quente registo contabilístico e posterior consideração para efeitos fiscais.

Em conclusão, os aspetos referidos nos pontos anteriores constituem indícios fundados de que os 
elementos de escrituração do sujeito passivo e os valores declarados fiscalmente, não refletem a sua 
exata situação patrimonial nem o resultado efetivamente obtido nos anos de 2003 e 2004.

O facto de não se conhecerem os reais valores das obras realizadas, bem como a totalidade dos 
custos suportados com a compra de materiais de construção e a subcontratação de serviços e pessoal, 
conduz a que não seja possível comprovar e quantificar, direta e exatamente a matéria tributável em 
face das irregularidades descritas.

Assim, e de acordo com os elementos já expostos, existem anomalias e incorreções na contabi-
lidade do sujeito passivo, que preenchem os requisitos estabelecidos na alínea a) do artigo 88º da Lei 
Geral Tributária (LGT), nomeadamente pela inexistência ou insuficiência dos elementos da contabili-
dade, face aos reais movimentos financeiros efetuados pelo contribuinte, e correspondentes proveitos 
e custos omitidos,

Desta forma, e de acordo com o artigo 87º, alínea b) da LGT, verificam -se os pressupostos para 
a utilização de métodos indiretos para a determinação do volume de negócios e do lucro tributável, a 
aplicar nos termos dos artigos 90º da LGT, 39º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares (CIRS), 54º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC), e 
64º do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA).

V - CRITÉRIOS E CÁLCULOS DOS VALORES CORRIGIDOS COM RECURSO A MÉTODOS 
INDIRETOS

Atendendo aos factos descritos nos Capítulos anteriores, a determinação do Volume de Negócios 
vai ser feita com base nos seguintes elementos;

a) valores originalmente declarados pelo contribuinte, relacionados com a atividade de carpintaria;
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b) valores das faturas emitidas pela empresa B……., relativas a obras efetuadas em restaurantes, 
onde se demonstrou a intervenção direta de A……..;

c) montantes depositados nas contas bancárias de A…….., que não se incluem nos valores constan-
tes nas alíneas a) e b), e de que o contribuinte não justificou a sua origem, apesar de solicitado para tal.

(...)
Refira -se que por diversas vezes durante o procedimento inspetivo, foi solicitada a colaboração 

do sujeito passivo, no sentido de proceder à identificação do tipo de relacionamento deste com as en-
tidades que se encontram por reconhecer, constantes do Anexo 5, mas o contribuinte não efetuou essa 
identificação.

Agregando os valores anteriormente apresentados, vamos obter os seguintes proveitos/volume de 
negócios totais (valores em Euros): 

  

 No ano de 2003, o contribuinte encontrava -se enquadrado no regime simplificado de IRS, pelo 
que para a determinação do seu lucro tributável não é necessário calcular os custos associados ao de-
senvolvimento da sua atividade, já que o rendimento liquido da sua atividade empresarial vai resultar da 
aplicação de um coeficiente legalmente estabelecido, ao valor das vendas e das prestações de serviços 
apuradas.

Já para o exercício de 2004, o contribuinte vai passar a estar enquadrado no regime de contabilidade 
organizada, para efeitos de determinação dos rendimentos empresariais, atendendo a que em 2003, este 
ultrapassa o valor do volume de negócios estabelecido para a aplicação do regime simplificado.

(…)
Assim, e atendendo ao anteriormente exposto, o valor total de custos presumidos para 2004 é de: 

  

 V.1  - IRS
(…)
V.2 -IVA
Atendendo a que apenas foram objeto de declaração e tributação em IVA, os montantes de 

19.120,31€ e 13.500,00€, referentes a vendas, para os anos de 2003 e 2004, respetivamente, e que se 
determinou como os valores totais de Volume de negócios sujeitos a IVA os montantes de 664.217,94€ 
e 703.708,04€, conforme cálculos efetuados anteriormente, falta pois tributar 645.097,63€ (2003) e 
690.208,04€ (2004), nos termos previstos no artigo 87º e 88º da LGT e artigos 82º e 84º do CIVA.

Atendendo à atividade desenvolvida pelo sujeito passivo, as operações por ele efetuadas estão 
sujeitas á taxa normal de tributação, conforme disposto na alínea c), do n. 1º do artigo 18º do CIVA.

Para efetuar a afetação dos montantes em falta de liquidação pelos diversos períodos de tributação 
de IVA, tomou -se em consideração a data conhecida das operações em causa (a data de emissão das 
faturas da B……, ou então a data da realização dos depósitos).

Assim, e com base nos valores omitidos apurados, foi efetuado um mapa que se junta ao presente 
relatório (anexo 7), discriminado por operação sujeita a imposto, apresentando -se de seguida um quadro 
resumo do imposto adicional apurado, por ano e trimestre:

2003 
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 C). O Impugnante foi notificado do Relatório de Inspeção Tributária, por ofício datado de 
11.01.2007, expedido por carta registada com aviso de receção para o Impugnante, cujo teor ora se dá 
por integralmente reproduzido e do qual consta, além do mais, o seguinte:

“Fica(m) V.ª (s) Ex.ª(s), por este meio notificado(s) nos termos do artigo 77º da LGT e do artigo 62º 
do RCPIT, do Relatório de Inspeção Tributária e do teor do despacho que sobre ele recaiu, que se 
anexa como parte integrante desta notificação, (...)

A decisão de avaliação indireta tem por base os factos, motivos e fundamentos constantes do 
Relatório de Inspeção, tendo os valores sido fixados de acordo com os critérios e cálculos mencionados 
no referido Relatório.

Poderá V. Ex.ª solicitar a revisão da matéria tributável ou do imposto, fixado por métodos indi-
retos, numa única petição devidamente fundamentada, dirigida ao Diretor de Finanças da área do seu 
domicilio fiscal, a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura do aviso de 
receção que acompanha esta notificação, com a indicação o perito que o representa e, eventualmente, 
o pedido de nomeação de perito independente, nos termos do artigo 91º da LGT, (…)”  - cfr. fls. 8 a l0 
do processo administrativo;

D). Em 27.08.2007 foi apresentada em juízo a presente petição de impugnação  - cfr. registo de 
entrada aposto a fls. 2 dos autos.

VI. A única questão a apreciar nos presentes autos, de acordo com as conclusões das alegações 
do recorrente, é a de saber se, no caso concreto, e porque o apuramento da matéria tributável ocorreu 
através do uso de métodos indiretos, o recorrente deveria, antes de deduzir a respetiva impugnação 
judicial, pedir a revisão da matéria tributável por força do disposto no artº 86º, n.º 2 da LGT.

A sentença recorrida entendeu que a invocação das ilegalidades suscitadas pelo recorrente integrava 
o vício de violação de lei por erro nos pressupostos de fato que determinaram o recurso à avaliação 
indireta. Sendo assim, impunha -se que tivesse havido apresentação prévia da reclamação a que se 
referem os artºs 86º, n.º 5 e 91º da LGT e 117º, n.º 1 do CPPT.

O recorrente, por sua vez, entende, que tendo alegado como causa de pedir a ilegalidade da liqui-
dação, designadamente por inexistência de facto tributário no que a si respeita, pois que os atos em que 
as liquidações se fundaram não lhe são imputáveis, mas sim à sociedade B……., Ldª, a impugnação 
não está sujeita à dedução prévia de um pedido de revisão da matéria tributável.

Aliás, o Recorrente em momento algum pôs em causa que não se verificassem os pressupostos 
para que a Fazenda Pública pudesse lançar mão da realização da avaliação indireta, porque não era essa 
para si a causa de pedir, como também, não alegou qualquer erro na quantificação da matéria coletável 
por métodos indiretos, porque, também, não era esse o fundamento do seu pedido.

Assim, a reclamação para a comissão de revisão não é condição de impugnação judicial, atenta 
a causa de pedir invocada.

O MºPº, conforme resulta do parecer acima referido, pronuncia -se também pela desnecessidade 
prévia do pedido de revisão da matéria tributável.

Vejamos então qual destes entendimentos colhe o apoio legal.
VI.1. Conforme resulta do probatório supra, a matéria tributável que deu origem às liquidações 

impugnadas foi apurada por métodos indiretos (v. factos das alíneas B) e C) do probatório).
Diz o artº 86º, n.º 2 da LGT que “A impugnação da avaliação direta depende do esgotamento dos 

meios administrativos previstos para a sua revisão”
Acrescenta o n.º 4 do mesmo artigo que “Na impugnação do ato tributário de liquidação em que a 

matéria tributável tenha sido determinada com base em avaliação indireta, pode ser invocada qualquer 
ilegalidade desta, salvo quando a liquidação tiver por base o acordo obtido no processo de revisão da 
matéria tributável regulado no presente capítulo”.

Ora, conforme bem salienta o MºPº no seu parecer de fls. 702/703, a obrigatoriedade da prévia 
reclamação da matéria tributável, nos termos dos artºs 91º e segs. da LGT, depende da invocação de 
erro na quantificação ou nos pressupostos de determinação da mesma matéria tributável.
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No caso dos autos, resulta da petição inicial que o recorrente não invocou qualquer erro na 
quantificação ou nos pressupostos de determinação da matéria tributável, antes a inexistência de fato 
tributário no que lhe diz respeito, uma vez que os atos fiscalmente relevantes em que se fundaram as 
liquidações tiveram como único sujeito e beneficiário a sociedade B…….., Ldª.

Assim sendo, parece que nada impede o recorrente de provar a inexistência do facto tributário 
que alega, sem necessidade do pedido de revisão da matéria tributável.

Pelo exposto, a decisão recorrida não pode manter -se.
VII. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revoga -se a decisão recor-

rida e ordena -se a baixa dos autos ao tribunal recorrido.
Sem custas.

Lisboa, 4 de dezembro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Derrama. Tributação de grupos de sociedades.

Sumário:

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

 II — Sendo aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, face 
à redacção do artº 14º da Lei das Finanças Locais anterior à Lei n.º 64 - B/2011, 
de 30 de Dezembro, a derrama devia incidir sobre o lucro tributável do grupo e 
não sobre o lucro individual de cada uma das sociedades. 

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

Processo n.º 1004/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Sintra, que julgou proce-
dente a impugnação da autoliquidação relativa a derrama de 2009, efectuada por “A…”, com os demais 
sinais nos autos, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

Iª) Com a introdução da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, deu -se uma alteração substancial da 
natureza e do regime da derrama.

IIª) O n.º 1 do artigo 14º da citada lei pressupõe uma modificação de fundo no modo de cálculo 
da derrama, ao passar a ter como base o lucro tributável e não a colecta.

IIIª) Assim passam a poder existir sujeitos passivos sem colecta, mas sujeitos ao pagamento da 
derrama.

IVª) Por outro lado, sendo a derrama uma taxa proporcional, não tem em conta os vários regimes 
de redução de taxa do IRC.

Vª) Nestes termos, face ao regime anterior são penalizados os rendimentos sujeitos a taxas de IRC 
menores, já que em termos de derrama, passam a ser tributados por uma taxa igual a todos os sujeitos 
passivos do município em causa.

VIª) No que concerne aos Grupos de Sociedades e ao seu Regime Especial de Tributação (RE-
TGS), dado que a derrama passou a ter como base o lucro tributável, ou seja, uma incidência mais 
a montante que anteriormente, devem ser acolhidas as regras do CIRC, também até ao momento de 
determinação do lucro tributável, porque de seguida, se seguem as regras próprias da derrama, isto é, 
a aplicação da taxa.
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VIIª) De facto, no RETGS, não existindo colecta respeitante a cada uma das sociedades, existe e 
é necessária a determinação do lucro tributável de cada uma delas, sendo esta, também, uma operação 
que se situa a montante e que corresponde, ao que está determinado no n.º 1 do artigo 14º da Lei das 
Finanças Locais, o qual estipula que a derrama é lançada “sobre o lucro tributável sujeito e não isento 
de imposto das pessoas colectivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na 
(respectiva) área geográfica… ".

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

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

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

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

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

XIIIª) Este entendimento da Administração Tributária que decorre dos termos da lei, corresponde 
ao divulgado através do Oficio Circulado n.º 20132 da Direcção de Serviços de IRC de 14 de Abril 
de 2008.

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

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

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

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

XVIIIª) Acrescendo que, em momento algum é consagrada qualquer situação de não sujeição, de 
isenção, ou de exclusão de tributação para estas sociedades ou os seus rendimentos.

XIXª) Verificam -se deste modo as condições, expressamente, previstas na lei para a sujeição a 
derrama nos moldes que a Administração Tributária advoga.

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

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

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

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

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

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

XXVIª) Com efeito, para efeitos de cálculo do lucro tributável do grupo, quando aplicável o 
RETGS, é necessário que seja apurado previamente o lucro tributável de cada sociedade, só operando 
o RETGS após o lucro tributável de cada elemento do grupo estar apurado.
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XXVIIª) Por outro lado, este regime será o que melhor concretiza a deliberação do Município, 
sendo -lhe devida a derrama que efectivamente corresponde ao rendimento gerado na sua área.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXVIIª) Ainda que assim não se entenda, deverá a anulação da derrama autoliquidada na de-
claração modelo 22 do ano de 2009, ser parcial, como resulta do pedido da Impugnante na sua petição 
Inicial, atingindo apenas o valor correspondente à parte que excede o valor que seria devido nos termos 
da tese que a douta sentença recorrida propugna, ou seja € 237.160,64, como aliás resulta da douta 
sentença na parte que aprecia o montante sobre o qual devem incidir os juros indemnizatórios.

XXXVIIIª) A sentença recorrida, ao assim não entender, apresenta -se ilegal por desconformidade 
com os preceitos acima assinalados, não merecendo por isso ser confirmada.

Termos em que, com o mui douto suprimento de V. Exas., deverá ser considerado procedente o 
recurso e revogada a douta sentença recorrida, como é de Direito e Justiça.

2. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 379/380 no qual se pronuncia pela improcedência 
do recurso.

3. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes 
factos:

A) Desde o exercício de 2001, a Impugnante é a sociedade dominante de um grupo de socieda-
des, que optou pela tributação nos termos do Regime Especial de Tributação de Grupo de Sociedade. 
(acordo)

B) No exercício de 2009, cada uma das sociedades integrantes do Grupo apresentou a sua decla-
ração de rendimentos, a soma algébrica das derramas apuradas em cada uma das sociedades do Grupo 
ascende ao valor de € 561.531,57. (Docs. nºs 2 e 21 junto à p.i.)

C) Em 31.05.2010 a Impugnante, sociedade dominante, procedeu pela primeira vez à entrega da 
declaração Modelo 22 de IRC do Grupo para o exercício de 2009. (Doc. n.º 22 junto com a PI)

D) Em 30.06.2010, a Impugnante procedeu à entrega da declaração de substituição da declaração 
a que alude a alínea C) do probatório. (Doc. n.º 1 junto à p.i.)

E) A Impugnante, na qualidade de sociedade dominante do grupo, calculou o lucro tributá-
vel do grupo nos termos do artigo 70º e seguintes do CIRC, que ascendeu no exercício de 2009 a 
€ 21.624.728,98. (Doc. n.º 1 junto à p.i.)

F) A Impugnante inscreveu no quadro 10, linha 364 da declaração Mod. 22, o montante de 
€ 561.531,57, correspondente ao somatório das derramas calculadas individualmente para cada uma 
das sociedades do grupo. (Doc.n,"t junto à p.i.)

G) Em 31.05.2010, a Impugnante procedeu ao pagamento integral da derrama. (Docs. nºs 1 e 23 
juntos à pi)
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H) O valor autoliquidado da derrama foi calculado de acordo com as instruções constantes do 
Oficio -Circulado n.º 20 132, de 14 de abril de 2008 que dispõe, designadamente, o seguinte:

«A nova lei das finanças locais (Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro), alterou a forma de cálculo da 
derrama para o exercício de 2007 e seguintes.

Tendo sido suscitadas dúvidas sobre o cálculo e a aplicação de derrama aos regimes especiais de 
tributação do IRC, informa -se o seguinte:

1.(…)
2. Regime especial de tributação de grupos de sociedades
No âmbito do regime especial de tributação de grupos de sociedades, a determinação do lucro 

tributável do grupo é feita pela forma referida no artigo 64º do Código do IRC, correspondendo à soma 
algébrica dos lucros tributáveis e dos prejuízos fiscais apurados nas declarações periódicas individuais.

Se é verdade que nas declarações periódicas individuais não há um verdadeiro apuramento de 
colecta, o mesmo já não se pode dizer relativamente ao lucro tributável.

Com efeito, cada sociedade apura um lucro tributável na sua declaração individual.
Assim, para as sociedades que integram o perímetro do grupo abrangido pelo regime especial 

de tributação de grupos de sociedades, a derrama deverá ser calculada e indicada individualmente por 
cada uma sociedades na sua declaração, sendo preenchido, também individualmente, o Anexo A, se 
for caso disso.

O somatório das derramas assim calculadas será indicado no campo 364 do Quadro 10 da cor-
respondente declaração do grupo, competindo o respectivo pagamento à sociedade dominante, em 
consonância com o entendimento sancionado por despacho de 2008 -03 -13, do substituto legal do 
Director -Geral.» (Doc. n.º 24 junto à p.i. e cfr. em http://info.portaldasfinancas.gov.pt.)

I) Em 26.08.2010, deu entrada em tribunal a petição inicial que originou os presentes autos. (fls. 2 
dos autos)

4. Colhidos os vistos legais cumpre agora decidir.
5. A única questão a conhecer no presente recurso e suscitada nas conclusões das alegações da 

recorrente é a de saber se, relativamente ao exercício de 2009, a derrama deveria ser calculada sobre o 
lucro tributável do grupo de sociedades, ou se esta deveria ser apurada mediante a soma algébrica das 
derramas apuradas em cada uma das sociedades do grupo.

A recorrida, todavia, pede a condenação como litigante de má fé da Fazenda Pública por entender 
que, não obstante este STA ter vindo a decidir esta questão uniformemente em sentido que lhe é des-
favorável, continua a litigar contra argumentação já rebatida por este mesmo STA. Assim, há também 
que conhecer também desta questão.

Vejamos então.
5.1. Sobre a questão suscitada pela recorrente FP, no acórdão do STA de 10.07.2013  - Processo 

n.º 0121/09, ficou escrito, para além do mais, o seguinte:
“Face às conclusões da Fazenda Pública a questão objecto de recurso consiste em saber se padece 

de erro de julgamento a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa que julgou ilegal o 
ato de autoliquidação da derrama relativa ao exercício de 2008, cujo sujeito passivo era a recorrente 
A…, S.A, sociedade dominante de um grupo de sociedades tributado pelo Regime Especial de Tribu-
tação dos Grupos de Sociedades, em virtude de em tal autoliquidação ter sido tomado em conta o lucro 
tributável individual de cada uma das sociedades que integravam o aludido grupo, sujeito ao RETGS 
e não o lucro tributável consolidado.  

Contra o assim decidido se insurge a entidade recorrente alegando que a derrama prevista na Lei 
das Finanças Locais de 2007 é claramente um imposto autónomo em relação ao IRC, decorrendo de 
tal autonomia que, quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos das sociedades, 
a derrama deverá mesma ser calculada e indicada individualmente por cada uma das sociedades do 
grupo na sua declaração.

Em seu entender, anteriormente à existência do lucro tributável do grupo existe o lucro tributável 
de cada sociedade, sendo este resultado, de cada sociedade, que o n.º 1 do artº 14º da lei 2/2007 de 15 
de Janeiro, invoca para servir de base ao apuramento da derrama.

Subsidiariamente, e para a hipótese de não vingar tal tese, a entidade recorrente alega também 
que, em qualquer caso, nunca poderia ter sido anulado o ato de autoliquidação de IRC no que concerne 
a Derrama na totalidade mas apenas na parte peticionada pela Impugnante, ou seja, €1 505 118,90.

 6.1 A questão principal objecto do presente recurso tem sido tratada de forma reiterada e unâ-
nime pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo, a qual vem concluindo que, sendo 
aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, face à redacção do artº 14º da Lei 
das Finanças Locais anterior à Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de Dezembro, a derrama deve incidir sobre o 
lucro tributável do grupo e não sobre o lucro individual de cada uma das sociedades.

São dessa jurisprudência exemplo, entre outros, os acórdãos de 2/2/2011, recurso 0909/10, de 
22/6/2011, recurso 0309/11, de 2/5/2012, recurso 0234/12, de 5/7/2012, recurso 265/12, de 9/1/2013, 
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recurso 1302/12, de 27/02/2013, recurso 1241/12, de 22.05.2013, recurso 530/13 e de 5/06/2013, recurso 
1315/12, todos in www.dgsi.pt. 

E porque, tal como vem configurada, a questão suscitada é, até nos pressupostos de facto, em tudo 
idêntica à questão foi apreciada e decidida neste Supremo Tribunal Administrativo pelo acórdão de 
02/05/2012, no processo n.º 234/12, subscrito pelo presente relator, passaremos a acompanhar a argu-
mentação jurídica aí aduzida, por economia de meios, e tendo em vista uma interpretação e aplicação 
uniformes do direito (cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC). 

Escreveu -se naquele aresto:  
«A cobrança da derrama está prevista no art. 14º (Este normativo foi recentemente alterado pela 

da Lei do Orçamento do Estado para 2012 (Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de Dezembro), cujo artº 57º deu 
nova redacção do seu n.º 8. Porém, como abaixo se verá, entende -se que esta alteração não é aplicável 
ao caso subjudice, por se tratar de norma inovadora.), n.º 1 da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro.  

Dispõe o referido normativo que os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, 
até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendi-
mento das pessoas colectivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área 
geográfica por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma 
actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável 
nesse território.  

A questão controversa nos presentes autos refere -se à base de incidência da derrama municipal 
quando seja aplicável o Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS).  

E isto porque no âmbito do REGTS dispõe o artº 64º, nº1 do CIRC, redacção em vigor à data dos 
factos (artº 70º, n.º 1 da actual redacção) que o lucro tributável do grupo é calculado pela sociedade 
dominante, através da soma algébrica dos lucros tributáveis e dos prejuízos fiscais apurados nas decla-
rações periódicas individuais de cada uma das sociedades pertencentes ao grupo.  

Ora existência da derrama está condicionada à existência do imposto principal (IRC). Trata -se 
assim de um impostos acessório que acresce ao imposto principal, de cuja existência prévia depende (cf. 
neste sentido Manuel Henrique de Freitas Pereira, Fiscalidade, 3ª edição, pag. 55, e ainda os Acórdãos 
do Supremo Tribunal Administrativo de 17.10.2001, recurso 025203 e de 23.09.1992, recurso 014380, 
in www.dgsi.pt). É da sua natureza de imposto acessório que decorre a forma de cálculo da derrama.  
Assim os impostos acessórios ou são calculados sobre a colecta do imposto principal (os chamados 
adicionais) ou então calculam -se sobre a matéria colectável (designados por adicionamentos cfr. ob. 
cit., pág. 55).  

No caso do novo regime do artº 14º da Lei das Finanças Locais a derrama passou a incidir, até ao 
limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das 
pessoas colectivas deixando de incidir sobre a colecta, ou seja deixou de ser um adicional ao IRC para 
passar a ser um adicionamento (Ver neste sentido Rui Duarte Morais, Passado, Presente e Futuro da 
Derrama, revista Fiscalidade, n.º 38, pags. 109 e segs., e Sérgio Vasques, o Sistema de tributação Local 
e a Derrama, Fiscalidade, pag. 121.). Mas não perdeu, por isso, a característica de imposto acessório, 
na medida em que carece de autonomia e depende do imposto principal  - cf. Américo Fernando Brás 
Carlos, Impostos, Teoria Geral, 3ª edição, págs. 64 e 65. 

Assim mantendo a derrama contornos de imposto acessório do IRC, e não resultando da Lei das 
Finanças Locais (na redacção então em vigor) regras específicas de apuramento da respectiva base de 
incidência nos casos de aplicação do RGTDS, haverá que seguir para o respectivo cálculo as regras do 
imposto principal (IRC).  

Também neste sentido se vem pronunciando, de forma unânime, este Supremo Tribunal Adminis-
trativo, nomeadamente nos acórdãos 909/10 de 02.02.2011 e 309/11 de 22.06.2011, cuja jurisprudência, 
aliás, sufragamos (…).  

Como se disse neste último aresto, «não obstante a autonomização acima assinalada em relação 
à incidência, à colecta e à taxa do IRC, a derrama continua, todavia, a depender do regime do IRC 
em todos os outros campos que definem a sua relação jurídica tributária. Com efeito, além de remeter 
expressamente para o IRC na definição da sua base de incidência e dos seus sujeitos passivos, o re-
gime da derrama é omisso quanto a regras próprias de determinação da matéria colectável, liquidação, 
pagamento, obrigações acessórias e garantias, para elencar apenas aquelas em que tradicionalmente se 
analisa a relação jurídica tributária.  

Ora, como sustenta Manuel Anselmo Torres, a propósito da relevância dos prejuízos fiscais na 
matéria colectável da derrama, in Fiscalidade n.º 38, a fls. 159, a única via para integrar essas lacunas 
consiste em aplicar à derrama o regime previsto para o IRC. Na verdade, como refere o autor citado, 
só o CIRC nos permite concluir, por exemplo, que a derrama deve ser objecto de autoliquidação e paga 
até ao fim do 5.º mês seguinte ao fim do período de tributação.  

E o mesmo deverá, quanto a nós, suceder no caso de grupos de sociedades. Prevendo o CIRC, 
nos seus artigos 69.º a 71.º, um regime especial de tributação dos grupos de sociedades, situação em 
que se encontra a impugnante, ora recorrida, e tendo esta optado, como a lei lhe faculta, pela aplicação 
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desse regime para determinação da matéria colectável em relação a todas as sociedades do grupo, a 
determinação do lucro tributável, para efeitos de IRC, é apurada através da soma algébrica dos lucros 
tributáveis e dos prejuízos fiscais apurados nas declarações individuais das sociedades que pertencem 
ao grupo. E, assim determinado o lucro tributável para efeito de IRC, está necessariamente encontrada 
a base de incidência da derrama.  

Tal entendimento, sufragado na decisão recorrida, é o que melhor se harmoniza com os preceitos 
legais aplicáveis e em nada desvirtua os fins que a LFL pretende alcançar ou ofende qualquer norma 
ou princípio constitucional, designadamente os mencionados pela recorrente na conclusão 9 das suas 
alegações.» 

Acresce dizer, como ficou sublinhado por este Supremo Tribunal Administrativo no Acórdão de 
5/7/2012, recurso 265/12, que o “(…) o regime de RETGS assenta numa lógica de tributação agregada 
segundo a qual o grupo societário é tributado, para efeitos de IRC, pelo seu resultado agregado, como 
se de uma só entidade se tratasse. Não havendo regras específicas de apuramento da base de incidência 
da derrama, ao remeter -se para a base de incidência do IRC, tem que se aceitar necessariamente a base 
de incidência prevista para quem é tributado segundo o RETSG, sob pena de se criar uma excepção 
não prevista na lei à lógica da tributação agregada em que assenta esse regime.  

O argumento segundo o qual as sociedades que compõem o grupo apresentam declarações indi-
viduais, as quais deveriam servir de base de incidência da derrama, não tem qualquer apoio na letra 
do n.º 1 do artigo 14º, porque os lucros individuais constantes dessas declarações não têm efeitos de 
liquidação do imposto, apenas servem para efeitos de controle do lucro tributável consolidado que foi 
apurado e comunicada pela sociedade dominante do grupo fiscal.  

É que a opção pelo RETGS traduz -se precisamente na determinação do lucro tributável do grupo 
com base na soma algébrica dos lucros e prejuízos fiscais apurados na declaração periódica de cada uma 
das sociedades que o integram, opção esta que se funda no princípio da capacidade contributiva, ao fazer 
prevalecer a capacidade do grupo sobre a capacidade contributiva individual das empresas que o integram. 
Ora, se a base de incidência da derrama tivesse por referência o lucro de cada uma das sociedades que o in-
tegram, seria atingido o princípio da capacidade contributiva do grupo, um dos fundamentos do RETGS”.  
Em face do exposto forçoso será concluir que nos casos em que esteja em causa a aplicação do RTGS 
a base de incidência da derrama para os efeitos do artigo 14.º n.º 1 da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro 
(redacção então em vigor), será o lucro resultante da soma de lucros tributáveis e prejuízos fiscais 
individuais (resultado agregado), uma vez que apenas este se encontra sujeito a IRC (artº 64º, n.º 1 do 
CIRC). 

A sentença recorrida, que assim decidiu, merece, pois, ser nesta parte confirmada.
6.2 Da não aplicação ao caso subjudice da nova redacção do n.º 8 do art.º 14.º, da Lei das Finanças 

Locais. 
É certo que o artº 57º da Lei do Orçamento do Estado para 2012 (Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de 

Dezembro) alterou a redacção do n.º 8 do art.º 14., da Lei das Finanças Locais, passando esta norma 
a prever que “quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, a der-
rama incide sobre o lucro tributável individual de cada uma das sociedades do grupo, sem prejuízo do 
disposto no artigo 115.º do Código do IRC”. Trata -se, porém de norma claramente inovadora que não 
se aplica ao caso subjudice em que está em causa o exercício de 2007.  

Só se a lei fosse interpretativa é que aplicaria a factos passados. E se o fosse, por certo o legislador 
não deixaria de o fazer constar do respectivo texto, dizendo que se tratava de uma norma interpretativa.  

Mas não o fez, nem se surpreende no texto da Lei do Orçamento de 2012 ou no referido n.º 8º do 
artº 14 da Lei das Finanças Locais qualquer referência ao carácter interpretativo da norma ou a qualquer 
controvérsia gerada pela solução de direito anterior.  

Trata -se certamente de opção legislativa diversa, quiçá motivada pela necessidade de arrecadar recei-
tas imposta pela conjuntura económica, dado que a interpretação possível da norma na sua redacção 
anterior, acolhida pela jurisprudência unânime deste Supremo Tribunal Administrativo, tinha como 
consequência uma poupança fiscal significativa para os grupos de sociedades em que co -existissem 
sociedades com lucro tributável e sociedades com prejuízo fiscal.

Ora, como refere Batista Machado (Introdução ao Direito e ao Discurso legitimador, pág. 247)”... 
para que a lei nova possa ser interpretativa, de sua natureza, é preciso que haja matéria para interpre-
tação. Se a regra de direito era certa na legislação anterior,  ou se a prática jurisprudencial que lhe 
havia de há muito sido atribuído um determinado sentido, que se mantinha constante epacífico, a lei 
nova que venha resolver o respectivo problema jurídico, em termos diferentes, deve ser considerada 
uma lei inovadora”. Neste contexto, sendo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo 
pacífica, em sentido aliás inverso ao consagrado na lei nova, haveremos de concluir que não estamos 
perante um lei interpretativa mas sim perante uma lei inovadora, portanto, com aplicação apenas para 
o futuro — artº. 12º do Código Civil”. 
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5.2. No caso dos autos, estamos perante IRC do exercício de 2009, sendo vigente, portanto, o 
artº 14º da Lei n.º 2/2007 na redacção anterior à alteração operada pela Lei n.º 64 - B/2011, de 30 de 
Dezembro.

Assim sendo, a doutrina do acórdão transcrito é totalmente transponível para o caso dos autos, 
não existindo motivo para se adotar solução jurídica distinta.

Pelo exposto, o recurso procede.
5.3. Vejamos agora se se justifica a condenação da FP como litigante de má fé.
O artº 104º, n.º 1 da LGT, dispõe o seguinte:
“1  - Sem prejuízo da isenção de custas, a administração tributária pode ser condenada numa 

sanção pecuniária a quantificar de acordo com as regras sobre a litigância de má fé em caso de actuar 
em juízo contra o teor de informações vinculativas anteriormente prestadas aos interessados ou o seu 
procedimento no processo divergir do habitualmente adoptado em situações idênticas”.

Ora, no caso dos autos, não ocorrem os pressupostos enunciados nesta norma para a condenação 
da FP como litigantes.

Mas, ainda que se entenda, tal como se fez entre outros, no Acórdão deste STA, de 31.01.2008  - Pro-
cesso n.º 01442/03, que a condenação por má fé pode ter lugar desde que se verifiquem os respectivos 
requisitos – previstos no CPC  -, parece que, no caso concreto, tal condenação não poderá ter lugar, já 
que não pode ser considerada atuação de má fé a simples defesa de uma posição jurídica, ainda que 
contrária a jurisprudência uniforme e dominante.

6. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão recor-
rida com a consequente procedência da impugnação judicial.

Custas pela Fazenda Pública.

Lisboa, 4 de Dezembro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Dulce Neto. 

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Taxa de publicidade. Regulamento Municipal. Constitucionalidade. Oposição à exe-
cução. Legalidade em abstracto.

Sumário:

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

Processo n.º 1062/13 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrido: Câmara Municipal de Lisboa.
Relator: Ex.mo Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A…………, S.A, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pelo 

Tribunal Tributário de Lisboa, lhe julgou improcedente a oposição que deduziu contra a execução fis-
cal n.º 1106200901331248 que lhe foi instaurada pelo Município de Lisboa, para cobrança de dívida 
proveniente de renovação de licenças de ocupação de via pública e publicidade, liquidadas pelo mesmo 
Município, no montante de Euros 6.733,12.

1.2. Remata as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
A) O Tribunal “a quo” ao aplicar a mais recente Jurisprudência, ao caso em concreto, jurispru-

dência essa de sentido menos favorável ao oponente, está notoriamente a ferir o princípio da segurança 
jurídica, art. 18º n.º 2 e da legalidade tributária, consagrado no art. 103º n.º 3, ambos da CRP.
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B) O Tribunal “a quo” ao entender que deverá estender às execuções fiscais, ainda não finaliza-
das, pese embora iniciadas na vigência da anterior interpretação, o novo sentido da legalidade da taxa 
camarária, está com tal fundamentação a ferir não só os citados preceitos constitucionais já referidos, 
como;

C) Em face do teor da fundamentação plasmada pelo Tribunal “a quo”, o Oponente é claramente 
prejudicado, pela falta de celeridade do processo Tributário, sendo tal falha, também caracterizadora 
da violação do preceito Constitucional previsto no 20º n.º 5 da CRP.

D) No caso em apreço, houve manifestamente um inverter de posição jurídica, sobre o mesmo 
assunto, o que é amplamente admitido, pela Sentença do Tribunal “a quo” o que frustrou as legítimas 
expectativas do ora Recorrente, Oponente, que contava com um apoio jurisprudencial, até então, que 
lhe permitia, com segurança, apoiar -se nesse alicerce, fazendo valer as suas razões.

E) Entende o Oponente/Recorrente, que a fundamentação plasmada na douta Sentença ora Recor-
rida, no sentido de aderir em pleno à mais recente jurisprudência, sem ter em atenção a data de entrada 
da oposição fiscal fere os citados preceitos Constitucionais, nomeadamente os da legalidade Tributária, 
ao não permitir a retroactividade, a Segurança Jurídica e a Celeridade Jurisdicional.

F) A Sentença proferida pelo Tribunal “a quo” é redutora na análise, quando cinge a questão do 
licenciamento e suas renovações simplesmente ao facto de tal mensagem publicitária poder provocar 
impacto ao nível do domínio público sendo por conseguinte que a sua utilização só é consentida nos 
estritos termos regulamentares.

G) Na realidade, e como a própria entidade emitente do Tributo admite, esta limita -se a cobrar 
um valor pecuniário, sem prestar novamente qualquer serviço, ou remover qualquer obstáculo jurídico 
ao comportamento dos particulares agindo de forma automática e anualmente repetida, como se de um 
imposto se tratasse!

H) O suposto impacto económico -comercial que essa publicidade pode gerar no domínio público, 
podendo ou não gerar mais -valias financeiras para o promotor, é uma mera hipótese académica, não 
estando provado necessariamente que a afixação de um painel publicitário é gerador de afluxos co-
merciais, pelo que o raciocínio que tem por base a submissão ao preceito do art. 4º da L.G.T. é, com 
o devido respeito, forçado, daí que a classificação de tal tributo como taxa é violador do conceito de 
taxa previsto no art. 4º da LGT.

I) Pelo que se mantêm inalterados os fundamentos de ilegalidade da cobrança de tal tributo, clas-
sificado como taxa, uma vez que os mesmos são um verdadeiro Imposto, cobrado ao ora Oponente, 
pelo que a sua cobrança é Inconstitucional ao abrigo do disposto no art. 103º n.º 2 e 165º n.º 1 alínea i) 
da C.R.P.

Termina pedindo a revogação da sentença recorrida, a ser substituída por outra que acolha as pre-
tensões da recorrente, por violação dos indicados dispositivos legais, com as legais consequências.

1.3. O Município de Lisboa apresentou contra -alegações, terminando com a formulação das 
Conclusões seguintes:

1.ª  - As decisões dos Tribunais, órgãos de soberanias responsáveis pela aplicação do Direito às 
questões submetidas a juízo, não constituem fonte de Direito, na dimensão que a Recorrente lhe pre-
tende atribuir, nomeadamente, não entram em vigor e, em regra, não vinculam fora do âmbito processo 
em que são proferidas;

2.ª  - A decisão recorrida, ao acompanhar a jurisprudência uniforme sobre a natureza jurídica da 
taxa de publicidade, não viola quaisquer princípios constitucionais, apenas tendo em consideração, e 
bem, anterior juízo de constitucionalidade, proveniente do Plenário do Tribunal Constitucional, com o 
valor reforçado de que tal formação alargada, naturalmente, dispõe;

3.ª  - As normas constitucionais cuja violação a Recorrente invoca apenas vinculam e restringem 
o legislador e a criação de normas, não sendo delimitadoras do aplicador da lei, que no caso concreto, 
se limitou à aplicação lei em vigor (ao tempo da verificação do facto tributário/renovação da licença) 
à questão sub judice, não padecendo de qualquer vício e, nomeadamente, não violando os princípios 
da segurança jurídica, da proibição de lei retroactiva ou da legalidade;

4.ª  - O facto de a Sentença recorrida ter aderido à jurisprudência uniforme sobre a natureza da taxa 
de publicidade não foi consequência de qualquer atraso processual, para tanto bastando considerar que 
a liquidação cuja cobrança coerciva a Recorrente contesta respeita ao ano de 2009 e que o Acórdão do 
Tribunal Constitucional n.º 177/2010, aprecia a legalidade de uma liquidação de 2007, com base no 
mesmo quadro normativo, foi proferido em Maio de 2010 e publicado em Junho do mesmo ano;

5.ª  - A Constituição da República Portuguesa consagra, para as autarquias locais, a possibilidade 
de disporem de poderes tributários próprios, no n.º 4 do art. 238º, atribuindo, ainda, aos municípios, 
receitas tributárias próprias, no § único, do art. 254º;

6.ª  - Os municípios têm legitimidade, não só para liquidarem e cobrarem as taxas que se encontrem 
previstas na lei, como é o caso da taxa devida pelo licenciamento de publicidade, como para definirem, 
de forma geral e abstracta, os termos em que o pretendem fazer;
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7.ª  - Por seu turno, de acordo com o art. 3º do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, as 
taxas das autarquias locais são tributos que assentam na utilização de bens do domínio público local 
ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares, acrescendo, nos termos 
das alíneas b) e c), do art. 6º do mesmo Diploma, que as taxas municipais incidem sobre utilidades 
prestadas aos particulares ou geradas pela actividade dos municípios, designadamente pela concessão 
de licenças e pela utilização de bens do domínio público (...) municipal;

8.ª  - De acordo com a Lei das Finanças Locais, constitui receita municipal o produto da cobrança 
de taxas (...) resultante da concessão de licenças (...) [cfr. alínea c) do art. 10º], as quais podem ser 
criadas nos termos definidos no já mencionado Regime Geral das Taxas (cfr. n.º 1 do art. 15º);

9.ª  - O Código da Publicidade define publicidade e considera como tal “qualquer forma de co-
municação feita por entidades de natureza pública ou privada, no âmbito de uma actividade comercial, 
industrial, artesanal ou liberal, com o objectivo directo ou indirecto de: a) Promover, com vista à sua 
comercialização ou alienação, quaisquer bens ou serviços”, não restando dúvidas quanto à natureza 
publicitária da tela que a Impugnante sujeitou a licenciamento, como, aliás, a mesma admite reitera-
damente;

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

11.ª  - Habilitado por tais normas e no exercício das aludidas competências, o Município de Lisboa 
aprovou o Regulamento de Publicidade, publicado por intermédio do Edital n.º 35/92, de 19 de Março, 
com a redacção dos Editais n.º 42/95, de 25 de Abril e 53/95, publicados respectivamente nos Boletins 
Municipais n.º 16331, de 12/03/1992, 61, de 25/04/1995, e 66, de 30/05/1995;

12.ª  - As taxas concretamente aplicáveis a cada licenciamento são as estabelecidas na Tabela de 
Taxas e Outras Receitas Municipais (TTORM) em vigor aquando do mesmo, nos termos do art. 16º do 
referido Regulamento, a qual, considerando a renovação (de licenciamento de publicidade) em crise, 
foi publicada no Boletim Municipal n.º 770, de 8 de Janeiro de 2009;

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

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

15.ª  - Do Regulamento da Publicidade, em estrita obediência aos ditames que motivaram a 
atribuição do licenciamento da publicidade aos municípios, constam os limites, decorrentes da Lei 
n.º 97/98 e que o município de Lisboa estabeleceu para o exercício de tais actividades, nos arts. 4º a 
6º do mencionado Regulamento, dos quais se destacam, a título de exemplo, os atinentes à protecção 
da estética ou ambiente dos lugares ou da paisagem (art. 4º), ou a protecção da segurança de pessoas 
e bens (art. 6º);

16.ª  - A necessidade de tal protecção, imprimida pelo legislador, tem origem no facto de a pu-
blicidade ter o seu impacto ao nível do domínio público, razão pela qual é exigido o licenciamento de 
tal actividade;

17.ª  - O licenciamento e sucessivas renovações permitem, assim, à Recorrente, a afixação de 
publicidade e, consequentemente, o uso privativo do domínio público municipal, em determinados 
termos, definidos naquele;

18.ª  - No art. 4º da LGT, sob a epígrafe “pressupostos dos tributos” estabelece -se que “as taxas 
assentam na prestação concreta de um serviço público, na utilização de um bem do domínio público ou 
no remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares”, sendo identificadas três tipos 
de situações que podem, alternativa e legitimamente, dar origem à liquidação e cobrança de taxas, sendo 
que o tributo ora em causa configura um deles, uma vez que é liquidado e cobrado como contrapartida 
pela renovação de licença/remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares;

19.ª  - A tese que a recorrente advoga é que, a proceder, redundaria em inconstitucionalidade, por 
via da clara violação dos poderes tributários e regulamentares, atribuídos pelos arts. 238º, n.º 4 e 241º da 
Constituição da República Portuguesa aos municípios, bem como da respectiva autonomia financeira, 
igualmente consagrada na Lei Fundamental, o que desde já se argui;

20º  - A liquidação da taxa impugnada é perfeitamente válida e eficaz, actuando a CML no exercício 
de competências que lhe são constitucional e legalmente atribuídas, em consonância com o conceito 
de taxa adoptado pelo legislador ordinário e de harmonia com regulamentos municipais aprovados na 
sequência de lei habilitante;
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21.ª  - A interpretação que se pugna tem acolhimento unânime na Jurisprudência dos Tribunais 
Superiores, de que é exemplo o Acórdão n.º 177/2010 do Tribunal Constitucional, que vem sendo 
acompanhado pelos restantes Tribunais, à semelhança do que aconteceu, e bem, na douta Decisão 
objecto do presente Recurso;

22.ª  - Não reveste natureza de imposto a quantia cuja cobrança coerciva a Recorrente questiona 
nos autos, uma vez que a mesma constitui contrapartida da renovação da licença de publicidade (v.g., 
remoção de obstáculo jurídico à actuação do particular) e consequente fruição do espaço público que, 
por via dela, é facultada à Recorrente;

23.ª  - Com a sujeição a licenciamento da publicidade foram os municípios, por lei, incumbidos da 
protecção de um bem público, defendendo -o e protegendo -o em cada licenciamento, pela verificação das 
condições do mesmo, não enfermando de qualquer vício o Regulamento da Publicidade e a TTORM, 
por se encontrarem perfeitamente conformes com as leis que habilitam a CML, no exercício de poder 
tributário constitucionalmente previsto e legalmente cometido, a cobrar taxas como contrapartida 
pelo licenciamento de publicidade e sucessivas renovações, mesmo se aquela se encontra afixada em 
imóveis privados;

24.ª  - A liquidação cuja legalidade a Recorrente pretende questionar nos autos foi praticada de 
acordo com lei habilitante expressa, no pleno uso das competências atribuídas por lei aos municípios 
e de acordo com a forma prevista na lei para o efeito, não padecendo de vício ou irregularidade, sendo 
plenamente válidos e exigíveis e improcedendo, pois, na sua totalidade os argumentos invocados pela 
Recorrente, devendo manter -se a douta Sentença objecto do presente.

Termina pedindo que seja negado provimento ao recurso e mantida a decisão recorrida.
1.4. O MP emitiu douto Parecer do teor seguinte, além do mais:
«Questão decidenda: natureza do tributo liquidado pela renovação do licenciamento de publicidade 

afixada em suportes instalados em propriedade privada.
l. A jurisprudência do Tribunal Constitucional e do STA  - SCT pronunciaram -se em numerosos 

acórdãos, sem divergência, no sentido:
a) da qualificação como impostos de tributos formalmente classificados como taxas, devidos pelo 

licenciamento de painéis publicitários afixados em propriedade privada, desde que visíveis do espaço 
público

b) da inconstitucionalidade das normas de diversos regulamentos e posturas municipais que 
prevêem o pagamento desses tributos, por violação dos arts. 103º e 165º n.º 1 alínea i) CRP numera-
ção da RC/97 ((1) Acórdãos Tribunal Constitucional nºs. 558/98, 29.09.98; 63/99, 2.02.99; 32/2000, 
12.01.2000 (DR II – Série, 8.03.2000); 346/2001, 10.07.2001; 92/2002; 437/2003, 30.09.2003; 453/2003, 
14.10.2003; 34/2004, 14.01.2004; 109/2004, 11.02.2004; Acórdãos – STA  - Secção de Contencioso 
Tributário 14.03.2001, processo n.º 25815; 15.02.2003 processo n.º 739/06; 19.02.2003 processo 
n.º 1930/02; 10.12.2003 processo n.º 26820; 26.01.2005 processo n.º 1167/04; 18.05.2005 (Pleno) 
processo n.º 1176/04; 15.02.2007 processo n.º 739/06; 28.03.2007 processo n.º 1207/06).

2. O acórdão do Plenário do Tribunal Constitucional n.º 177/2010, 5 Maio 2010 operou uma in-
flexão dessa jurisprudência, no entendimento de que os parâmetros jurídicos para a solução da questão 
se tinham alterado após a consagração do conceito jurídico de taxa no art. 4º n.º 1 LGT e no art. 3º 
Lei n.º 53 -E/2006, 29 Dezembro (regime geral das taxas das autarquias locais), pronunciando -se no 
sentido de não julgar organicamente inconstitucionais as normas do art. 2º n.º 1 Regulamento de Taxas 
e Licenças (aprovado por deliberação da CM Guimarães de 9.11.2006 e sancionado pela Assembleia 
Municipal em sessão de 24.11.2006) e do art. 31º da Tabela de Taxas àquele anexa, na medida em que 
prevêem a cobrança da taxa aí referida pela afixação de painéis publicitários em prédio pertencente a 
particular.

A fundamentação do citado acórdão (votado por unanimidade e com a autoridade reforçada re-
sultante da formação alargada que o proferiu) é transponível, mutatis mutandis, para a apreciação da 
constitucionalidade das normas que configuram o suporte jurídico da taxa controvertida, resultante da 
renovação da licença para afixação ou inscrição de mensagens publicitárias em propriedade privada, 
visíveis do espaço público.

A doutrina do citado acórdão foi reafirmada posteriormente nos acórdãos Tribunal Constitucio-
nal nºs. 360/2010 de 6.10.2010, 436/2010 de 10.11.2010, 408/11 de 27 Setembro e na decisão sumá-
ria n.º 417/2010, 11 Outubro; e acolhida nos acórdãos STA -SCT 12.01.2011 (processo n.º 752/10), 
19.01.2011 (processo n.º 33/10), 6.04.2011 (processo n.º 119/11), 25 Maio 2011 (processo n.º 93/11), 
1.06.2011 (processo n.º 135/11), 13.07.2011 (processo n.º 462/11), 7.09.2011 (processo n.º 585/11), 
28.09.2011 (processo n.º 15/11), 2.11.2011 (processo n.º 116/10).

3. Neste contexto não enfermam de inconstitucionalidade orgânica, por violação da reserva relativa 
de competência legislativa da Assembleia da Republicais normas do Regulamento de Publicidade da 
Câmara Municipal de Lisboa que constituem o suporte jurídico das taxas liquidadas, de onde emergiu 
a dívida exequenda (art. 165º n.º 1 alínea i) CRP).
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CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) A Divisão de Execuções Fiscais da Câmara Municipal de Lisboa instaurou contra a oponente 

o processo de execução fiscal n.º 1106200901331248, para cobrança coerciva de dívida respeitante 
a renovação de licenças de ocupação da via pública e publicidade, no valor global de € 6.733,12, cfr. 
fls. 55 e segs..

B) A taxa está a ser exigida pela renovação de licença de publicidade instalada em edifício pro-
priedade da oponente, cfr. informação de fls. 11 e sgs..

C) A Oponente foi citada por carta registada expedida em 18/06/2009, cfr. informação de 
fls. 13.

D) A oposição deu entrada na Câmara Municipal de Lisboa em 17/07/2009, conforme carimbo 
aposto a fls. 3 dos autos.

3.1. Enunciando como questão fundamental a decidir a de saber se o tributo liquidado pela re-
novação do licenciamento de publicidade tem a natureza jurídica de imposto quando a publicidade é 
afixada em suportes instalados em propriedade privada, ou se, pelo contrário, tem a natureza de taxa, 
a sentença veio a concluir que o referido tributo tem a natureza de taxa, não padecendo, por isso, as 
invocadas normas do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa da invocada inconstitucio-
nalidade e considerando, consequentemente, improcedente a oposição e prejudicado o conhecimento 
de outras questões.

3.2. A recorrente discorda do assim decidido, sustentando, em suma que a sentença ao aplicar 
a mais recente Jurisprudência ao caso em concreto, fere os princípios da segurança jurídica (nº 2 do 
art. 18º da CRP), da legalidade tributária (nº 3 do art. 103º da CRP) e da tutela efectiva e em tempo útil 
(nº 5 do art. 20º da CRP) e que, além disso, também é redutora na análise porquanto cinge a questão do 
licenciamento e suas renovações simplesmente ao facto de tal mensagem publicitária poder provocar 
impacto ao nível do domínio público sendo por conseguinte que a sua utilização só é consentida nos 
estritos termos regulamentares, sendo que assim não é e que o raciocínio que tem por base a submissão 
ao preceito do art. 4º da LGT é forçado, daí que a classificação de tal tributo como taxa seja violador 
do conceito de taxa previsto no art. 4º da LGT, pelo que se mantêm inalterados os fundamentos de ile-
galidade da cobrança de tal tributo, classificado como taxa, uma vez que os mesmos são um verdadeiro 
imposto, cobrado à oponente e a sua cobrança é inconstitucional ao abrigo do disposto no art. 103º 
n.º 2 e 165º n.º 1 alínea i) da CRP.

3.3. Sendo que a recorrente invocou como fundamento da oposição a ilegalidade abstracta da 
dívida (al. a) do n.º 1 do art. 204º do CPPT) a questão a decidir resume -se, pois, em saber se o tributo 
que originou tal dívida, cobrado pelo Município de Lisboa relativamente à instalação de publicidade 
em prédio urbano particular constitui, efectivamente, taxa ou é de qualificar como imposto.

Vejamos.
4.1. É consensual na doutrina e na jurisprudência que o traço fundamental que permite, no plano 

jurídico, fazer a distinção entre o imposto e a taxa é o carácter unilateral do primeiro, por contrapo-
sição ao carácter bilateral da taxa: esta assenta num vínculo de carácter sinalagmático, admitindo -se, 
em geral, que enquanto os impostos «não determinam para o sujeito activo qualquer dever de prestar 
específico», já «o vínculo jurídico de taxa tem por causa a prestação por uma entidade pública de uti-
lidades individualizadas». (1)

E se no plano da dogmática jurídica a distinção entre as duas categorias de tributos (imposto/
taxa) se apresenta, em regra, acessível e linear, frequentemente essa linearidade se desvanece, todavia, 
quando, na análise e na integração de um concreto tributo o intérprete se depara com dificuldades na 
subsunção da realidade normativa às categorias dogmáticas atrás referidas, relevando, aliás, mais do 
que a denominação atribuída na lei, a estrutura e a natureza do próprio tributo.

4.2. Ora, descendo ao caso dos autos e como bem salienta o MP, importa referir que se, inicial-
mente, a jurisprudência enveredou pela caracterização como imposto do tributo em causa nos autos 
(taxa municipal por afixação de publicidade em propriedade privada) a mesma jurisprudência veio, 
posteriormente, a firmar -se, reiterada e uniformemente, no sentido da qualificação do tributo em causa 
como verdadeira taxa, após a prolação do acórdão do Plenário do Tribunal Constitucional n.º 177/2010, 
de 5/5/2010, que operou uma inflexão da anterior jurisprudência, no entendimento de que os parâmetros 
jurídicos para a solução da questão se tinham alterado após a consagração do conceito jurídico de taxa 
positivado no n.º 1 do art. 4º da LGT e no art. 3º Lei n.º 53 -E/2006, 29/12 (regime geral das taxas das 
autarquias locais), pronunciando -se no sentido de não julgar organicamente inconstitucionais as normas 
do n.º 1 do art. 2º do Regulamento de Taxas e Licenças (aprovado por deliberação da CM Guimarães de 
9/11/2006 e sancionado pela Assembleia Municipal em sessão de 24/11/2006) e do art. 31º da Tabela de 
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Taxas àquele anexa, na medida em que prevêem a cobrança da taxa aí referida pela afixação de painéis 
publicitários em prédio pertencente a particular.

Sendo que, como igualmente salienta o MP, a fundamentação do citado acórdão (votado por 
unanimidade e com a autoridade reforçada resultante da formação alargada que o proferiu) é transpo-
nível, mutatis mutandis, para a apreciação da constitucionalidade das normas que configuram o suporte 
jurídico da taxa controvertida, resultante da renovação da licença para afixação ou inscrição de mensa-
gens publicitárias em propriedade privada, visíveis do espaço público, acrescendo que a doutrina deste 
acórdão foi reafirmada posteriormente em outros arestos do Tribunal Constitucional (nºs. 360/2010, 
de 6/10/2010, 436/2010, de 10/11/2010, 408/11, de 27/9 e na decisão sumária n.º 417/2010, de 11/10), 
bem como, acolhida nos acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do STA, de 12/1/2011, proc. 
n.º 752/10, de 19/1/2011, proc. n.º 33/10, de 6/4/2011, proc. n.º 119/11, de 25/5/2011, proc. n.º 93/11, de 
1/6/2011, proc. n.º 135/11, de 13/7/2011, proc. n.º 462/11, de 7/9/2011, proc. n.º 585/11, de 28/9/2011, 
proc. n.º 15/11, e de 2/11/2011, proc. n.º 116/10.

E, no caso, acresce, ainda e relevantemente, que em acórdão proferido em 27/9/2011, o Tribu-
nal Constitucional especificamente decidiu «Não julgar organicamente inconstitucionais as normas 
constantes dos artigos 3º e 16º do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa (publicado no 
Edital n.º 35/92, do Diário Municipal n.º 16.336, de 19/3/92, com a redacção dos Editais n.º 42/95, de 
25/4 e 53/95, publicados respectivamente nos Boletins Municipais n.º 16331, de 12/03/1992, 61, de 
25/04/1995), na medida em que prevêem a cobrança da taxa aí prevista pela afixação de publicidade 
em prédio pertencente a particular (aliás, no seguimento deste acórdão do Tribunal Constitucional foi 
proferido nesta Secção do Contencioso Tributário do STA, em 2/11/2011, no processo n.º 0116/10, 
acórdão – relatado pelo aqui também relator  - julgando improcedente impugnação da taxa de publici-
dade ali em causa).

Sendo, precisamente, estes os normativos que aqui também estão em causa (os arts. 3º e 16º do 
Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa, publicado no Edital n.º 35/92, do Diário Municipal 
n.º 16.336, de 19/3/92, com a redacção dos Editais n.º 42/95, de 25/4 e 53/95, publicados respectiva-
mente nos Boletins Municipais n.º 16331, de 12/03/1992, 61, de 25/04/1995, e 66, de 30/05/1995), e 
porque também não se vislumbram novos argumentos que decisivamente se possam contrapor, reitera-
-se a fundamentação ali constante e acolhida quer no dito acórdão de 2/11/2011, no proc. n.º 116/10, 
quer no acórdão de 6/4/2001, no processo n.º 0119/11, igualmente relatado pelo presente relator, para 
os quais se remete, havendo, portanto, que concluir pela natureza de taxa, e não de imposto, quanto 
ao tributo incidente sobre o licenciamento de painéis publicitários instalados em propriedade privada, 
liquidado ao abrigo das normas contidas nos arts. 3º e 16º do Regulamento de Publicidade do Mu-
nicípio de Lisboa (publicado no Edital n.º 35/92, do Diário Municipal n.º 16.336, de 19/3/92, com a 
redacção dos Editais n.º 42/95, de 25/4 e 53/95, publicados respectivamente nos Boletins Municipais 
n.º 16331, de 12/03/1992, 61, de 25/04/1995, e 66, de 30/05/1995) e estabelecidas na Tabela de Taxas 
e Outras Receitas Municipais (TTORM) em vigor aquando do mesmo, nos termos do mencionado 
art. 16º do dito Regulamento, não sofrendo, em consequência, as citadas normas regulamentares do 
vício de inconstitucionalidade orgânica (por violação dos artigos 103º e 165º n.º 1, alínea i) da CRP e 
não ocorrendo, portanto, o alegado fundamento de oposição (ilegalidade abstracta) a que se refere a 
alínea a) do n.º 1 do art. 204º do CPPT.

Ou seja, não enfermam de inconstitucionalidade orgânica, por violação da reserva relativa de 
competência legislativa da Assembleia da Republicais as normas do Regulamento de Publicidade da 
Câmara Municipal de Lisboa que constituem o suporte jurídico das taxas liquidadas, de onde emergiu 
a dívida exequenda (art. 165º n.º 1 alínea i) CRP) e não se verifica, em consequência, o fundamento de 
oposição (ilegalidade abstracta) alegado pela recorrente.

E não colhe a alegação de que a sentença, ao aderir à mais recente jurisprudência, fere os princí-
pios da segurança jurídica (nº 2 do art. 18º da CRP), da legalidade tributária (nº 3 do art. 103º da CRP) 
e da tutela efectiva e em tempo útil (nº 5 do art. 20º da CRP): com efeito, como bem alega a recorrida, 
as decisões dos Tribunais não constituem fonte de direito, na dimensão que a recorrente lhe pretende 
atribuir, nomeadamente e, em regra, não vinculam fora do âmbito processo em que são proferidas, pelo 
que a decisão recorrida, ao acompanhar a mais recente jurisprudência uniforme (incluindo a jurispru-
dência constitucional) sobre a natureza jurídica da taxa de publicidade e sobre a constitucionalidade das 
normas aqui em questão, não viola quaisquer princípios constitucionais, nomeadamente os da segurança 
jurídica, da legalidade tributária, da tutela efectiva e em tempo útil ou da proibição de lei retroactiva.

Acrescendo que a alegação constante das Conclusões F a H redundaria (em certo sentido, que, 
porém, aqui não se configura), em apreciação de matéria de facto (saber qual o impacto económico-
-comercial que a mensagem publicitária poderia gerar ao nível do domínio público), impeditiva de 
apreciação do recurso pelo STA.

Haverá, pois, que negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida que assim de-
cidiu.



4770

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

Lisboa, 4 de Dezembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Valente 
Torrão.

(1) Soares Martinez, Direito Fiscal, 7.ª ed., Coimbra, 1997, pp. 27 e 37. 

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Juros compensatórios. Dever de fundamentação.

Sumário:

A fundamentação de uma liquidação de juros compensatórios deve dar a conhecer, no 
plano factual, o montante do imposto sobre o qual incidem os juros, a taxa ou taxas 
aplicáveis e o período da sua contagem.

Processo n.º 1111/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: A…, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
A…, S.A, com os demais sinais dos autos que se dão por reproduzidos, deduziu impugnação judi-

cial do acto de liquidação adicional de IRC do exercício de 1999 e dos juros compensatórios apurados.
Por sentença de 20 de Janeiro de 2012, o TAF de Sintra, deu como parcialmente procedente a 

impugnação quanto aos juros compensatórios sendo os mesmos anulados, considerando -se válido o 
acto de liquidação adicional de imposto controvertido. Reagiu a Fazenda Pública interpondo o presente 
recurso para o TCA Sul, que por decisão de 3 de Maio de 2013, se declarou incompetente em razão 
da hierarquia, considerando este STA para onde os autos foram remetidos, o tribunal competente para 
conhecer da matéria, as alegações de recurso integram as seguintes conclusões:

l. Visa o presente recurso reagir contra a douta sentença que julgou parcialmente procedente a 
impugnação deduzida por A…, S.A., contra a liquidação adicional n.º 20038310020343, efetuada em 
sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas [IRC], relativo ao exercício de 1999, no 
montante total de €253.289,17.

II. Considerou a douta sentença que o apuramento dos juros compensatórios, no valor de €75.175,28, 
foi efetuado sem a devida fundamentação legal, desrespeitando o disposto no art.º 94 do CIRC, pelo 
que se anulou o respetivo apuramento.

III. Todavia, do cruzamento do Relatório que acompanhou o Ofício n.º 4113 de 30 de Outubro 
de 2003, da Direção de Serviços de Prevenção e Inspeção Tributária com o Documento de Cobrança 
resulta que no montante dos Juros Compensatórios constam duas parcelas: a primeira, no montante de 
€ 32.715,86 foi liquidada, por imposição da Decisão da Comissão Europeia, com o respetivo cálculo 
a constar do Relatório; a segunda, no montante de €42.459,42, fundamenta -se no art.º 94.º do CIRC, 
que nos remete para o art.º 35.º da LGT, que por sua vez nos remete para o art.º 559.º do Código Civil.

IV. O ato de liquidação respeita a imposição constitucional de fundamentação dos atos adminis-
trativos (cf. o nº. 3 do art.º 268.º CRP).

V. Ainda que tal disposição normativa tivesse sido desrespeitada, sobre a impugnante impendia 
o ónus de solicitar à Administração Fiscal, a fundamentação do ato nos termos do art.º 37.º do CPPT.

VI. Não agindo em conformidade com o disposto no art.º 37.º do CPPT, a impugnante contribuiu 
para que se desse a sanação dum eventual vício de falta de fundamentação do ato de liquidação.

VII. A impugnante enquanto grande empresa multinacional, com quadros altamente qualificados, 
com procuração forense constituída a favor de sociedade de advogados de grande prestígio nacional 
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e internacional, tinha ao seu dispor um conjunto de elementos que a tornavam, especialmente, apta a 
interpretar a liquidação adicional de IRC que ocorreu no exercício de 1999

VIII. Em face do exposto, e salvo o devido respeito entende a Administração Fiscal que o Tri-
bunal a quo falhou no seu julgamento quando perante os factos, entendeu que o apuramento dos juros 
compensatórios, no valor de €75.175,28, foi efetuado sem a devida fundamentação legal.

Termos em que, concedendo -se provimento ao recurso deve a decisão recorrida ser revogada e a 
impugnação judicial declarada totalmente improcedente.

PORÉM V. EXAS DECIDINDO FARÃO A COSTUMADA JUSTIÇA
Contra -alegou a recorrida concluindo da seguinte forma:
A. O presente Recurso foi interposto pela FAZENDA PÚBLICA contra a Sentença datada de 20 de 

Janeiro de 2012, no âmbito do processo de Impugnação judicial que correu termos junto da 1ª Unidade 
Orgânica, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, sob o n.º 686/04.7BESNT, na parte em que 
julgou procedente a Impugnação, designadamente quanto à anulação da liquidação de Juros Compen-
satórios por vício de falta de fundamentação;

B. Entende a ora RECORRIDA que deverá Tribunal Central Administrativo Sul considerar -se 
incompetente para apreciar o presente recurso, uma vez que a apreciação do objecto do recurso ora 
interposto, implicará, salvo melhor opinião, em exclusivo, a apreciação da matéria de direito, não tendo 
sido colocada em causa, nas alegações de recurso apresentadas pela FAZENDA PÚBLICA, a matéria 
de facto fixada na decisão recorrida, pelo Tribunal a quo;

C. Existe matéria de facto quando o apuramento das realidades se faz todo à margem da aplica-
ção directa da lei, isto é, quando se trata de averiguar factualidade cuja existência, ou não existência, 
não depende da interpretação a dar a nenhuma norma jurídica, o que não sucede no caso em apreço, 
na medida em que a solução a dar ao presente caso depende da interpretação que se faça do disposto 
nomeadamente nos artigos 35º, n.º 9, e 77º, n.º 2, da Lei Geral Tributária, dos quais resultam os termos 
em que deve ser efectuada a fundamentação do acto de liquidação de juros compensatórios;

D. Pelo que deverá o Tribunal Central Administrativo Sul declarar -se (absolutamente) incompetente, 
em razão da hierarquia, para apreciação do mesmo, sob pena de violação do disposto nos artigos 12º, 
n.º 5 e 26º, alínea b), do ETAF e 280.º do CPPT artigo 16º, n.ºs 1 e 2, do CPPT, o que desde já se requer, 
ao abrigo desta última disposição;

E. Entende a FAZENDA PÚBLICA que o acto de liquidação de Juros Compensatórios se encon-
tra devidamente fundamentado, uma vez que, “do cruzamento do Relatório que acompanhou o Ofício 
n.º 4113 de 30 de Outubro de 2003, da Direcção de Serviços de Prevenção e Inspecção Tributária com 
o Documento de Cobrança resulta que no montante dos Juros Compensatórios constam duas parcelas: 
a primeira, no montante de €32.715,86 foi liquidada, por imposição da Decisão da Comissão Europeia, 
com o respectivo cálculo a constar do Relatório; a segunda, no montante de €42.459,42, fundamenta-
-se no artº 94.º do CIRC, que nos remete para o art.º 35.º da LGT, que por sua vez nos remete para o 
art.º 559.º do Código Civil” (cfr. Conclusão III das Alegações de Recurso);

F. Sustenta também a Fazenda Pública que, “ainda que tal disposição normativa tivesse sido 
desrespeitada, sobre a impugnante impendia o ónus de solicitar à Administração Fiscal, a funda-
mentação do ato nos termos do artº 37.º do CPPT. Não agindo em conformidade com o disposto no 
art.º 37º do CPPT, a impugnante contribuiu para que se desse a sanação dum eventual vício de falta 
de fundamentação”;

G. Resulta do disposto nos artigos 35º, n.º 9, da Lei Geral Tributária, e 77º, n.º 1 e 2, do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário, e do entendimento da jurisprudência dos nossos Tribunais 
Superiores, que a fundamentação de uma liquidação de juros compensatórios deve dar a conhecer, 
no plano factual, o montante de imposto sobre o qual incidem os juros, a taxa ou taxas aplicáveis e o 
período da sua contagem;

H. No entanto, em clara violação dos referidos preceitos legais, não consta do acto de liquidação 
de juros compensatórios em apreço qualquer referência à taxa de juro aplicada, ao capital sobre o 
qual incidem os juros compensatórios, nem ao cômputo dos dias de vencimento desses mesmos juros;

I. A omissão destes elementos não permite à RECORRIDA perceber o iter cognoscitivo do seu 
cálculo e, consequentemente, aferir da sua legalidade, resultando, assim, tolhido o seu direito de defesa;

J. Assim, atenta a omissão de tais elementos, nunca se poderia considerar o acto de liquidação de 
Juros Compensatórios impugnado como devidamente fundamentado, sendo evidente a violação dos 
referidos artigos 35º, n.º 9, e 77º, n.º 1 e 2 da Lei Geral Tributária, daí resultando o vício de falta de 
fundamentação que o Tribunal a quo julgou, e bem, verificado;

K. Acresce que é hoje entendimento pacífico da jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores, 
e como refere, aliás, a FAZENDA PÚBLICA nas suas alegações, que a fundamentação tem de ser 
expressa, clara, suficiente e congruente (cf. artigo 125.º do CPA);

L. Ora, a fundamentação do acto de liquidação de Juros Compensatórios ora em apreço não é 
expressa, não é clara, e certamente não é suficiente, uma vez que, nas próprias palavras da FAZENDA 
PÚBLICA, a RECORRIDA teria de “cruzar” documentos distintos e inferir dos mesmos, sem qualquer 
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indicação expressa para o efeito, que o valor constante do acto de liquidação de Juros Compensatórios 
correspondia a duas parcelas distintas, que não surgem sequer identificadas no acto em apreciação;

M. Por seu turno, deverá igualmente concluir -se que a fundamentação não é, contrariamente ao 
que invoca a FAZENDA PÚBLICA, minimamente clara e congruente, uma vez que do Relatório de 
Inspecção consta um valor (€ 32.715,86) e do acto de liquidação (Documento de Cobrança) consta outro 
completamente diferente (€ 75.174,48), não se percebendo a ligação entre estes valores;

N. Acresce que, para que se pudesse considerar o relatório de inspecção tributária como parte 
da fundamentação do acto de liquidação dos Juros Compensatórios, teria este de conter uma remissão 
expressa para aquele documento, conforme resulta do disposto no artigo 77.º, n.º 1, da Lei Geral Tri-
butária, e como é entendimento pacífico da jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores;

O. Por seu turno, é hoje também entendimento pacifico que a não utilização da faculdade prevista 
no artigo 37º do Código de Procedimento e de Processo Tributário não implica a sanação do vício de 
falta de fundamentação de que padece o acto de liquidação;

P. De facto, o artigo 37.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário não configura uma 
norma imperativa ou injuntiva, consubstanciando, antes, uma mera faculdade do contribuinte;

Q. Deverá, pois, concluir -se, como tem concluído pacificamente a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Administrativo, no sentido de que não supre a falta de fundamentação o facto de a Recorrida 
não ter usado da faculdade prevista no artigo 37.º do Código de Procedimento e de Processo Tribu-
tário, pois não é de admitir a fundamentação a posteriori, apenas sendo de atender à fundamentação 
contextual, ou seja, aquela que se integra no próprio acto;

R. Finalmente, e ao contrário do que é imposto pelo artigo 94.º do Código do IRC e pelo artigo 35º, 
n.º 1 da LGT, da liquidação de juros compensatórios notificada não resulta a demonstração concreta da 
culpa do contribuinte no alegado retardamento da liquidação do imposto (cf. Doc. 4, junto com a petição 
de impugnação), nem em momento algum é feita qualquer referência a que o, suposto, retardamento 
da liquidação do imposto resulta de facto imputável ao contribuinte, em manifesta violação também 
do disposto nos artigos 77.º da LGT, 124.º e 125º do CPA e 268º, n.º 3 da CRP.

S. Em face do que se deixa exposto, a Sentença recorrida, na parte contra a qual se insurge a 
FAZENDA PÚBLICA, ou seja na parte em que determina a anulação do acto de liquidação de Juros 
Compensatórios por vício de falta de fundamentação, não merece qualquer reparo, devendo ser mantida 
nos seus exactos termos;

T. Sucede, porém, que a liquidação de Juros Compensatórios mostra -se ilegal por outros funda-
mentos, que não apenas aquele que em concreto foi apreciado pelo Tribunal a quo, e que foram também 
suscitados pela RECORRIDA na sua petição de impugnação;

U. Deste modo, caso se entenda  - por mera hipótese e sem conceder  -, que a liquidação de Juros 
Compensatórios ora em apreço não padece de vício de falta de fundamentação, importa subsidiariamente 
e por cautela, ampliar o objecto do presente recurso, em conformidade com o disposto no artigo 684º -A, 
n.º 1 do Código de Processo Civil, aplicado ex vi do artigo 2º, alínea e) do Código do Procedimento e 
Processo Tributário e artigo 2.º, alínea d), da Lei Geral Tributária, com os fundamentos que se passam 
a expor de seguida, sendo certo que a apreciação por parte deste Venerando Tribunal, dos restantes 
factos relevantes e dos vícios de que inquina o acto de liquidação de Juros Compensatórios impugnado 
sempre se afigura resultar do disposto no artigo 715º, n.º 2, do Código de Processo Civil;

V. Conforme resulta dos factos dados como assentes pelo Tribunal a quo, o retardamento na li-
quidação do imposto de IRC referente ao exercício de 1999 não é imputável à RECORRIDA, uma vez 
que esta actuou de acordo com a Lei e, bem assim, de acordo com o entendimento propugnado pela 
própria ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA;

W. Para que o Estado possa exigir ao sujeito passivo o pagamento de juros compensatórios, exige-
-se um nexo de causalidade adequada entre o comportamento deste, doloso ou negligente, e a falta de 
recebimento pontual da prestação por parte da ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, em conformidade 
com os disposto no artigo 94.ºdo Código do IRC e 35º, n.º 1, da Lei Geral Tributária;

X. A liquidação de Juros Compensatórios depende, assim, da demonstração de que o retardamento 
na liquidação de imposto se ficou a dever a conduta dolosa ou negligente do contribuinte, situação 
que não se verificou no caso em apreço, uma vez que a actuação do contribuinte respeitou quer a Lei 
(artigo 5.º do Decreto -Legislativo Regional n.º 2/99 -A, de 20 de Janeiro), quer o próprio entendimento 
da ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (veiculado através de Ofício datado de 29 de Maio de 2000);

Y. De facto, o único responsável pela liquidação adicional de imposto aqui em causa é o próprio 
Estado, na medida em que foi este que criou e aplicou aos seus contribuintes residentes na Região 
Autónoma dos Açores uma taxa reduzida de IRC que atentava contra o Direito Comunitário;

Z. Neste sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo tem sido unânime ao 
considerar que não são devidos juros compensatórios se o contribuinte, ao proceder à autoliquidação de 
IRC, se limitou a respeitar o enquadramento legal vigente na altura e de acordo com o qual aplicou taxa 
reduzida constante do art. 5º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/99 -A, de 20/1, que só posteriormente 
veio a ser considerada pela Comissão como incompatível com o mercado comum;



4773

AA. Deverá, pois, concluir -se que, caso não se entenda que a liquidação de Juros Compensatórios 
padece de vício de falta de fundamentação, conforme julgou o Tribunal a quo, este mesmo acto enferma 
de erro quanto aos pressupostos de facto e de direito, devendo, em consequência, ser integralmente 
anulado, em conformidade com o supra exposto.

NESTES TERMOS E NOS MAIS DE DIREITO APLICÁVEIS, SEMPRE COM O DOUTO 
SUPRIMENTO DE VOSSAS EXCELÊNCIAS, DEVERÁ SER CONSIDERADO IMPROCE-
DENTE O RECURSO APRESENTADO PELA RECORRENTE E, ASSIM, CONFIRMADA 
A DOUTA SENTENÇA RECORRIDA QUE DETERMINOU A ANULAÇÃO DO ACTO DE 
LIQUIDAÇÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS, NO ÂMBITO DO PROCESSO DE IMPUG-
NAÇÃO JUDICIAL QUE CORREU TERMOS JUNTO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E 
FISCAL DE SINTRA SOB O n.º 686/04.7BESNT, COM AS NECESSÁRIAS CONSEQUÊNCIAS 
LEGAIS. E, BEM ASSIM, QUE SEJA ADMITIDA E, A TÍTULO SUBSIDIÁRIO, NOS TERMOS 
DO artigo 684.º -A, n.º 1, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EX VI artigo 281.º DO CÓDIGO 
DE PROCEDIMENTO E DE PROCESSO TRIBUTÁRIO, A REQUERIDA AMPLIAÇÃO DO 
ÂMBITO DO RECURSO, JULGANDO -SE, ASSIM, VERIFICADOS OS RESTANTES VÍCIOS 
NÃO CONHECIDOS PELO TRIBUNAL A QUO E IMPUTADOS PELA RECORRIDA AO 
ACTO DE LIQUIDAÇÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS IMPUGNADO E TAMBÉM, POR 
ESTES MOTIVOS, ILEGAL.

O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
Recurso interposto pela F.P., no processo em que é impugnante A…, S.A.:
Parece não resultar totalmente cognoscível o itinerário que a recorrente refere ter percorrido para 

apuramento dos juros compensatórios liquidados.
E segundo a doutrina ¹ (José Carlos Vieira de Andrade, O Dever de Fundamentação Expressa de 

Actos Administrativos, págs. 153 -155; Leite de Campos; Benjamim Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, 
em LGT Anotada e Comentada, 4ª ed. 2012, p. 676.) e a jurisprudência ² (Acórdãos do S.T.A. de 7 -1 -09 
e 29 -2 -2012, proferidos nos processos nºs 871/08 e 0928/11.), é de reconhecer a necessidade de uma fun-
damentação mínima na liquidação quanto ao cálculo dos juros compensatórios, o que não ocorre quando 
não é indicada a quantia sobre que incide, o período de tempo considerado e bem assim a taxa aplicada, 
em face do art. 35.º n.ºs 9.º e 10.º da L.G.T., resultando ter de ser indicada com clareza o seu cálculo.

Acresce que o previsto no art. 37.º n.º 1 do C.P.P.T. é de entender como um direito que não como 
um ónus do contribuinte, embora a esse respeito sejam conhecidas decisões do Tribunal Constitucional 
que admitem que tal seja àquele recomendável ³ (Jorge Lopes de Sousa, C.P.P.T. Anotado e comentado, 
6.ª ed. 2011, Áreas Ed., vol. IV, p. 353.).

Assim se vindo a decidir, resulta não ser de conhecer da questão suscitada pela impugnante ora 
recorrida de não ter sido por facto imputável à impugnante que os mesmos são devidos, conforme 
previsto no art. 35º n.ºs 1 e 3 da L.G.T..

Contudo, para conhecimento de tal seria competente não este Tribunal, mas o T.C.A. Sul que 
excepcionou a incompetência.

Concluindo, quer parecer que o recurso interposto pela F.P. é de improceder, com a consequência 
de se manter o decidido.

2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A) A sociedade “A’…, SGPS, Ldª, que foi incorporada pela sociedade “A…, S.A.” que lhe sucedeu 

por fusão, era uma sociedade dominante de um grupo de sociedades que se encontrava abrangido pelo 
regime de tributação pelo lucro consolidado no exercício de 1999, no qual se incluía a sociedade do-
minada “B…, S.A”, que tinha a sua sede nos Açores, ao abrigo do qual beneficiava de uma redução de 
30% da taxa de IRC nacional, por força do artº 5º, do Dec. Legislativo Regional n.º 2/99/A, de 20.01. - cfr 
Certidão do 5º C.N.Lisboa, de fls 40 a 46, e Certidão de Matrícula da C.R.Comercial de Cascais, de 
fls 48 a 54 e de fls 56 a 73, fotocópia de documento de identificação fiscal, de fls 95, dos autos.

B) Em 07.04.1999, a A’… formulou um pedido de Informação Vinculativa, ao abrigo do disposto no 
artº 68º,da LGT, cujo conteúdo se dá aqui por reproduzido, quanto ás condições de aplicação do regime 
consolidado referido supra, atento o regime de redução de taxa quanto à sociedade sediada nos Açores, 
o qual mereceu a resposta contida no Oficio dimanado do M. F., de 29.05.2000, no sentido de se manter 
no exercício de 1999 a autorização para tributação pelo lucro consolidado, podendo a sociedade B…, 
Ldª beneficiar da redução de taxa aplicável nos Açores, nos termos do n.º 4, da Circular nº5/2000. - cfr 
requerimento de fls 96 a 100, Oficio de fls 101 e Circular nº5/2000, de fls 102 e 103, dos autos.

C) No âmbito de uma acção inspectiva, foi elaborado um projecto de correcção da liquidação 
de IRC do exercício de 1999, tendo o s.p. exercido o direito de audição cujo conteúdo se dá aqui por 
reproduzido, tendo -se elaborado o relatório final com correcções ao valor da colecta e da derrama no 
montante de € 178.113,89, acrescido de juros indemnizatórios a favor do Estado, atento a decisão pro-
ferida pela Comissão das Comunidades Europeias vinculativa e de aplicação obrigatória para o Estado 
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Português. — cfr Ofício de fls 75 a 77, requerimento no exercício do direito de audição, de fls 78 a 89, 
e Oficio de notificação das Conclusões do Relatório de fls 90 a 94, dos autos.

D) Com base nas correcções referidas em c), foi efectuada a liquidação de imposto ao impte, 
conforme documento de cobrança Modelo 20, a qual foi paga em 14.01.2004.  - cfr documento de 
fls 74, dos autos.

E) Dá -se aqui por reproduzido a Decisão da Comissão n.º 2003/442/CE, de 11.12.2002, publicado 
no Jornal Oficial L 150, de 18.06.2003, de fls 107 a 118, dos autos.

F) Dá -se aqui por reproduzido o Acórdão do T.J., de 06.09.2006, extraído do sítio http://cúria.
europa.eu. - cfr documento de fls 131 a 146, dos autos.

3  - DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Sintra deu como parcialmente procedente a impugnação quanto aos 

juros compensatórios sendo o mesmo anulado, considerando -se válido o acto de liquidação adicional 
de imposto controvertido, por entender que:

“Relatório
Nos presentes autos vem a impte, a Sociedade “A…, S.A”, com os demais sinais dos autos que se 

dão por reproduzidos, deduzir impugnação judicial do acto de liquidação adicional de IRC do exercício 
de 1999 e dos juros compensatórios apurados, com os seguintes fundamentos:

Tendo sido objecto de uma acção inspectiva que lhe corrigiu o valor da colecta daquele ano 
com base na consideração da actividade desenvolvida na Região Autónoma dos Açores no âmbito da 
aplicação do regime de tributação pelo lucro consolidado, por não ter sido mantido a redução de taxa 
aplicável à sociedade dominada aí sedeada face ao disposto no Dec. Legislativo Regional nº2/99/A, 
o que contraria a informação vinculativa prestada a requerimento efectuado ao abrigo do disposto no 
artº 68º da LGT, tendo -se entendido que face à decisão da Comissão das Comunidades Europeias que 
decidiu que a redução das taxas nacionais de IRC estabelecidas nos artºs 4º e 5º, do Dec. Legislativo 
Regional nº2/99/A, seriam incompatíveis com o mercado comum quando aplicáveis a actividades como 
as desenvolvidas pela impte, decisão essa objecto de recurso para o Tribunal de Justiça da C.E. Entende 
a impte que o acto de liquidação padece de ilegalidade por violação do principio da legalidade e da 
segurança jurídica e por erro sobre os pressupostos de direito daquela tributação, sendo inconstitucional 
a decisão que fundamenta o acto impugnado por não poder prevalecer sobre as normas constitucionais 
nacionais e por não respeitar a decisão proferida ao abrigo da informação vinculativa. Mais invoca a 
violação do disposto no nº7, do artº 60º da LGT, assim como o apuramento de juros compensatórios 
já que o retardamento da liquidação de imposto não foi imputável ao sujeito passivo de imposto, não 
estando devidamente fundamentada.

Conclui pugnando pela procedência da impugnação, devendo ser processados juros indemniza-
tórios a seu favor, em razão do pagamento indevido da prestação tributária.

(…)
Fundamentação
(…)
Questões que cumpre solucionar
Em face da matéria dada como provada as questões que importa solucionar prendem -se com a 

análise da legalidade da liquidação adicional de IRC e de juros compensatórios apurados à impugnante 
naquele exercício de 1999

Enquadramento Jurídico
Importa agora proceder à subsunção jurídica da matéria de facto provada em ordem a posterior 

decisão da causa
Em 1º lugar dir -se -á que na medida em que o impte não invocou qualquer norma tributária que no 

seu entendimento padecia de inconstitucionalidade ou que da sua interpretação resultasse um entendi-
mento não conforme com a lei fundamental, antes invocando a aplicação de uma decisão da Comissão 
Europeia tida por retroactiva em relação à situação tributária da impte decorrente de diploma regional 
que consagrou a redução de taxa a uma sociedade pertencente ao grupo e considerada no âmbito da 
tributação pelo lucro consolidado, será de concluir que não pode este Tribunal pronunciar -se quanto às 
alegadas inconstitucionalidades, antes apenas podendo conhecer da ilegalidade do acto tributário con-
trovertido. Dito isto, ressalta dos fundamentos da p.i, duas ordens de razões relativas aos vícios do acto 
de liquidação, uma de ordem formal relativa à preterição de determinadas formalidades legais e outra de 
origem material relativa aos erros sobre os pressupostos de facto e de direito da referida tributação. Veja-
mos umas e outras, começando pelas segundas. Estriba o impte aquele erróneo apuramento do imposto, 
essencialmente em duas circunstâncias, a saber, uma relativa á previsão contida no artº 5º, do Dec. Legis-
lativo Regional nº2/99/A o que no caso presente foi ilegalmente desaplicado e por outro, por violação da 
obrigação de proceder em conformidade com a informação prévia vinculativa prestada à impte. Vejamos,

Quanto à 1ª efectivamente dispunha o referido preceito regional que na Região Autónoma dos 
Açores a taxa de IRC nacional de pessoas colectivas com sede, direcção efectiva ou estabelecimento 
estável nesse território, seria sujeita a uma redução de 30%. Ora, estando as sociedades do grupo inse-



4775

ridas no regime de tributação pelo lucro consolidado, e encontrando -se uma das sociedades dominadas 
do grupo sediada naquele arquipélago punham -se duas ordens de problemas, uma relativa ás próprias 
condições de autorização daquele regime especial de tributação e da sua caducidade face à existência 
de diferentes regimes de tributação das sociedades do grupo (regime geral e regime de redução de 
taxa) cfr alínea c), do nº2, e nº6, do artº 59º do CIRC, à data dos factos; outra quanto à aplicação de 
diferentes taxas ao lucro tributário assim consolidado. Ora, na medida em que a Adm Fiscal entendeu 
(e bem) que seria de manter aquela autorização para o grupo para aquele ano ainda que se verificasse 
a sujeição de uma das sociedades a uma redução de taxa, questão que não resulta controvertida e que 
inclusive serviu de base àquela decisão pelas instâncias comunitárias, como se verá adiante, como de-
cidiu (mal, na perspectiva deste Tribunal já que aquele regime especial consiste precisamente na fase 
de apuramento da matéria colectável das sociedades integradas no grupo e não na aplicação das taxas 
àquela matéria colectável assim determinada) que a sociedade sediada nos Açores poderia beneficiar 
da redução da taxa aplicável àquela região autónoma, mais determinando o apuramento da colecta que 
lhe corresponde a ser preenchido no Anexo da D.P. Modelo 22, do grupo. - cfr pontos 4 e 5, da Circular 
n.º 5/2000 e Oficio do M.F. de decisão do pedido de Informação Vinculativa mencionado em B), do 
probatório. Ora, essa ultima decisão legitimava o apuramento de imposto como havia sido efectuado 
originariamente pela sociedade dominante, não colhendo a argumentação da falta de identidade dos 
pressupostos de facto do pedido vinculativo e da decisão a ele concernentes, bastando para o efeito 
a simples leitura do pedido e da decisão tomada a seu propósito, referido na alínea B), supra.  - cfr as 
alíneas b) e e), do nº3, do artº 59º e artº 68º, n.º 1, 2 e 4, todos da LGT. Não obstante, na sequência 
de uma decisão da Comissão Europeia no domínio da concorrência, com base nas atribuições que lhe 
conferem o tratado (actual artº 88º, anterior artº 93º, do Tratado de Roma) e os diplomas de aplicação 
adoptados pelo Conselho, tornada obrigatória para os Estados membros, veio a determinar que aquele 
regime decorrente do diploma regional quando aplicável ás sociedades que se encontrassem nas condi-
ções previstas na (NACE Rev. 1.1) e respectivas secções, é incompatível com o mercado comum quanto 
à redução de taxas do IRC a elas aplicáveis, pelo que a Adm Fiscal teria que suprimir aquele regime 
de auxilio. E certo que aquela decisão levanta o problema da retroactividade quanto a exigência da 
supressão imediata do mesmo, mas tal questão apenas podia ser dirimida em sede comunitária através 
do controlo da legalidade das suas acções perante o Tribunal de Justiça, questão que foi submetida ao 
seu julgamento por parte do Estado português, sendo que o Acórdão do Tribunal confirmou a decisão 
da Comissão, pelo que se esgotou a possibilidade jurisdicional de reapreciar aquela decisão, ainda que 
á luz do direito interno, pelo que mesmo em caso de se proceder à liquidação de imposto em razão 
da decisão de incompatibilidade daquele regime de redução de tributação e de adopção de medidas 
para recuperar os auxílios obtidos, ainda que em confronto com a decisão proferida na Informação 
vinculativa, não pode a Adm Fiscal proceder de forma diferente ao que lhe foi determinado Improcede 
assim a invocada ilegalidade do acto tributário com aqueles fundamentos. Quanto á pretensa preterição 
de formalidades legais, no que tange ao procedimento de audição do contribuinte antes da conclusão 
do relatório mencionado em C), do probatório, importa dizer que os elementos novos invocados pelo 
interessado, referem -se à decisão proferida relativa á Informação Vinculativa e às orientações genéri-
cas da Adm Fiscal, que como é óbvio, dimanando da própria entidade que as prestou não podiam ser 
desconhecidas da mesma Adm. No entanto, sobre a mesma veio a pronunciar -se afirmando o óbvio, 
i.e. que a decisão da Comissão é vinculativa e de aplicação obrigatória pelo Estado português, não se 
impondo qualquer pronúncia suplementar quanto aos aspectos jurídicos da questão.

Já quanto ao apuramento dos juros compensatórios em resultado do acto de liquidação contro-
vertido e a que se refere a alínea D), do probatório, entende -se que o mesmo procede face à falta de 
fundamentação legal no respectivo apuramento o qual resulta directamente do acto tributário, sem que 
se tenha cumprido o disposto no então artº 80º do CIRC (referido artº 94º, da nota de liquidação), pelo 
que nos termos referidos pelo impte a coberto da jurisprudência aí citada e que se dá por reproduzida 
se considera que será de anular aquele apuramento dos juros compensatórios por falta de fundamen-
tação, não sendo de processar juros indemnizatórios a favor do impte, atento o entendimento unânime 
da jurisprudência no sentido de no caso de o acto ser anulado por razões formais, não se constituir na 
esfera jurídica do impte o direito àqueles juros.  - cfr nesse sentido e por todos Ac. do STA, de 07.09.11, 
proferido no Proc. n.º 0416/11,

Dispositivo
Nos termos expostos e sem necessidade de outras considerações, entende -se como parcialmente 

procedente a impugnação quanto aos juros compensatórios apurados ao impte sendo o mesmo anulado, 
considerando -se válido o acto de liquidação adicional de imposto controvertido.”

DECIDINDO NESTE STA:
Nos presentes autos discute -se, essencialmente, se uma liquidação de IRC, em cuja notificação são 

também exigidos juros compensatórios, e na qual, relativamente a estes últimos se indica unicamente 
o montante dos juros anteriormente liquidados de € 701.354,55 e o montante de juros corrigidos de 
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776.529,83, resultando numa diferença para mais, no valor de 75.175,28, pode ser considerada fun-
damentada.

A recorrente nas conclusões das suas alegações argumenta que, o Tribunal a quo não poderia ter 
entendido que o apuramento do montante dos Juros Compensatórios, não se encontrava devidamente 
fundamentado porque no seu entender resulta, com clareza, do Relatório que acompanhou o ofício 
n.º 4113 de 30 de Outubro de 2003, da Direção de Serviços de Prevenção e Inspeção Tributária e do 
Documento de Cobrança que no montante dos Juros Compensatórios constam duas parcelas. Assim, o 
montante de €32.715,86 foi liquidado, por imposição da Decisão da Comissão Europeia, com o respetivo 
cálculo a constar do Relatório. O restante montante, no valor de €42.459,42, fundamenta -se no n.º 1 
do art.º 94.º do CIRC (actual art.º 102º) onde se indica que o cálculo de juros compensatórios se faz 
“… à taxa e nos termos previstos no artigo 35.º da Lei Geral Tributária”, sendo que este artigo, por 
sua vez, no n.º 10 afirma que “a taxa dos juros compensatórios é equivalente à taxa dos juros legais 
fixados no termos do n.º 1 do artigo 559.º do Código Civil””

Por outro lado a ora recorrida defende que: Resulta do disposto nos artigos 35º, n.º 9, da Lei 
Geral Tributária, e 77º, n.º 1 e 2, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, e do entendi-
mento da jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores, que a fundamentação de uma liquidação 
de juros compensatórios deve dar a conhecer, no plano factual, o montante de imposto sobre o qual 
incidem os juros, a taxa ou taxas aplicáveis e o período da sua contagem; No entanto, em clara violação 
dos referidos preceitos legais, não consta do acto de liquidação de juros compensatórios em apreço 
qualquer referência à taxa de juro aplicada, ao capital sobre o qual incidem os juros compensatórios, 
nem ao cômputo dos dias de vencimento desses mesmos juros; A omissão destes elementos não per-
mite à RECORRIDA perceber o iter cognoscitivo do seu cálculo e, consequentemente, aferir da sua 
legalidade, resultando, assim, tolhido o seu direito de defesa;”

Vejamos.
Vistos os autos e matéria dada como provada não é exacto que, do Relatório que acompanhou o 

ofício n.º 4113 de 30 de Outubro de 2003, da Direcção de Serviços de Prevenção e Inspecção Tributária 
e do Documento de Cobrança que no montante dos Juros questionados constem duas parcelas. Apenas 
aparece mencionada a parcela no montante de € 32.715,86, de juros intitulados de “indemnizatórios” 
sendo que a outra parcela pura e simplesmente não existe (Cfr. doc. de fls 90 -94 dos autos).

E, tal omissão é, desde, logo decisiva para a sorte do presente recurso.
No acórdão do STA de 29 de Fevereiro de 2012, proferido no Proc. n.º 928/11, relativo a situação 

algo idêntica e em que foi relator o ora relator, para cuja fundamentação se remete, afirmou -se: “A 
jurisprudência destacada surge em harmonia com a melhor doutrina que sustenta que o acto tributá-
rio, tem de ser sustentado por um mínimo suficiente de fundamentação expressa, ainda que operada 
por forma massiva e sendo produto de um poder legalmente vinculado, aspectos estes que só pode-
rão ser valorados dentro do grau de exigibilidade da declaração de fundamentação, quer porque a 
massividade intui maior possibilidade de entendimento dos destinatários, quer porque a vinculação 
dispensa a enunciação da motivação do agente que decorrerá imediatamente da mera descrição dos 
factos  - pressupostos do acto (vide José Carlos Vieira de Andrade no seu «O Dever de Fundamentação 
Expressa de Actos Administrativos», págs. 153 -155). Daí a necessidade de que o acto resulte de uma 
comunicação clara  - i. é, não indistinta, confusa, dubitativa, obscura ou ambígua  -, congruente - i. é, 
que se traduza num processo lógico coerente e sensato, justificativo e com aptidão por si para susten-
tar o acto, dos factos e razões de direito  - tudo apreensível pelo discurso justificativo e sem que esteja 
dispensada uma certa análise ou interpretação dele.

Ora, reportando -nos ao caso dos autos verifica -se que a fundamentação contida na liquidação se 
limita a remeter para o artº 94º do CIRC sem qualquer remissão para outro documento ou relatório 
de procedimento pelo que a fundamentação relativamente aos juros questionados não é clara e con-
gruente e não permite à impugnante a reconstituição do itinerário cognoscitivo e valorativo percorrido 
pela Administração Tributária. Mesmo o cálculo da parcela de 32.715,86 Euros, contido no anexo II 
ao relatório de correcção das liquidações de IRC do exercício de 1999, onde é indicada quer a taxa 
quer o número de dias quer o montante parcial dos juros liquidados (vide fls. 94 dos autos) refere -se 
a juros intitulados de “Indemnizatórios” quando o que está em causa são juros compensatórios. Mais, 
no documento de cobrança de IRC, cuja cópia consta a fls. 94 dos autos de impugnação, apenas consta 
na rubrica 20 a importância corrigida de juros compensatórios de 776.529,83 Euros face ao montante 
da mesma natureza liquidado anteriormente de 701.354,55 Euros que dá a diferença ora questionada 
de 75.125,28Euros e nenhuma fundamentação se encontra nos documentos de sustentação da liqui-
dação correctiva para a liquidação da parcela de 42.459,42 Euros de juros compensatórios, podendo 
considerar -se que foi pura e simplesmente omitida qualquer fundamentação a tal respeito. Admitindo 
que o contribuinte até possa ter alcançado e percebido os montantes globais parcelares a partir daquele 
outro montante parcelar que consta do relatório de correcção da liquidação, não se lhe deu a conhecer 
especificadamente tais parcelas sendo certo que em relação à última parcela referenciada não se refere 
qual a taxa aplicada ou o período temporal a que respeita.
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Acresce referir que tendo em conta os requisitos que a norma do artº 35º da LGT prevê para 
poder haver lugar à liquidação de juros compensatórios, a sua liquidação passa sempre por no caso se 
verificarem ou não tais requisitos vinculados, o que a Administração Fiscal tem de indagar e externar, 
de molde a permitir ao contribuinte atingir aquele desiderato visado pela fundamentação, obrigatória, 
ainda que possa ser sucinta.

No caso dos autos os elementos de suporte para onde remete a decisão em causa, não existem 
ou são insuficientes. Vê -se que a fundamentação neles contida não é clara e congruente e não permite 
à impugnante a reconstituição do itinerário cognoscitivo e valorativo percorrido pela Administração 
Tributária, pelas razões supra expostas.

Em suma: A liquidação de juros compensatórios enferma de vício formal que, não permite ao 
contribuinte conhecer em toda a extensão as razões dessa liquidação.

Argumenta a recorrente que o artigo 37º do CPPT impunha ao contribuinte um ónus de obter 
informações complementares junto da Administração Tributária. Mas concordamos com a recorrida 
quando na conclusão Q) refere que se deverá, concluir -se, como tem concluído pacificamente a juris-
prudência do Supremo Tribunal Administrativo, no sentido de que não supre a falta de fundamentação 
o facto de a Recorrida não ter usado da faculdade prevista no artigo 37.º do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário, pois não é de admitir a fundamentação a posteriori, apenas sendo de atender 
à fundamentação contextual, ou seja, aquela que se integra no próprio acto. Remetemos, ainda, para a 
lição de Jorge Lopes de Sousa in CPPT Anotado e Comentado, 6ª edição 2011 vol. IV pag. 353.

Pelo exposto, deve o recurso improceder.
Aqui chegados, fica prejudicado o conhecimento da questão suscitada pela recorrida, no presente 

recurso, de saber se mesmo a considerar -se fundamentada a liquidação dos juros compensatórios, ainda 
assim, devia a impugnante ser responsabilizada por eles face à sua alegação de que não foi por facto 
acto imputável a si que tais juros são devidos.

4 - DECISÃO:
Pelo exposto acordam os juízes deste STA em negar provimento ao recurso
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 4 de Dezembro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques 
da Silva. 

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Taxa. Promoção de vinho. Direito Comunitário. Auxilio do Estado.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do ar-
tigo 92.º do Tratado de Roma (actual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar 
da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de 
controlo prévio do artigo 108.º n.º 3 do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atri-
buições do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., cobrada aos agentes do sector e 
representando mais de 62 % do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais (característica típica associada 
à qualificação dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I. P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Sendo, por isso, de considerar não existir «um grau suficiente de probabilidade» de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
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no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada, sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62 % do financiamento da actividade 
do IVV., I. P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I. P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1143/13 -30.
Recorrente: A…, L.da
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

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

1. A……………….., LDA., com os demais sinais dos autos recorre para o Supremo Tribunal 
Administrativo da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, a fls. 195 e segs. 
dos autos, que julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu contra o indeferimento do pe-
dido de revisão oficiosa do acto de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo Instituto da Vinha e 
do Vinho, I.P., referente ao mês de Abril de 2003.

1.1. Terminou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do acto tributário relativo à taxa de promoção 
alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho com referência ao mês de Abril de 2005.

B. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação da 
pretensão da Impugnante»  - cf. página 32 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste entendi-
mento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1ª instância.

C. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade ou 
da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto é que 
se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de notificação 
da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º 
do TFUE) e consequente proibição de execução de semelhante medida, prevista no mesmo artigo.

D. Essa ilegalidade encontra -se plenamente provada nos autos  - cf. alíneas F), G) e H) dos factos 
provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o procedimento contraditório C43/2004, 
junto aos autos pela A………. com a sua petição inicial e dada por integralmente reproduzida pelo 
Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados —, pelo que o Tribunal a quo não podia ter decidido 
no sentido em que decidiu na sentença ora posta em crise.

E. É inegável que estamos perante um auxílio de Estado, porquanto as campanhas de promoção 
e de publicidade do vinho que beneficiam um determinado conjunto de empresas, são financiadas 
com receitas da taxa de promoção, sendo consequentemente possível identificar os três elementos que 
caracterizam um auxílio de Estado: (i) a vantagem económica (a vantagem económica para os opera-
dores do sector vitivinícola decorre do facto de não terem de suportar o encargo com a organização da 
promoção dos seus produtos); (H) para um determinado grupo de destinatários (a vantagem económica 
é atribuída a um determinado conjunto de empresas ou sector de actividade, in casu, o sector do vinho 
e dos produtos vinícolas); (iii) financiada através de recursos estatais (as receitas utilizadas provêm da 
cobrança da taxa de promoção que, como é claro, é um recurso estatal).

F. A própria Comissão reconhece (1), nas decisões que se encontram juntas aos autos, que estamos 
perante um auxílio de Estado (cf. parágrafos 57, 102 ou 131 da decisão junta com a petição inicial e 
parágrafos 84, 113 ou 131 da Decisão de 20.07.2010, cuja junção aos autos foi ordenada por despacho 
prévio à sentença).

G. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia  - conforme está demonstrado nos autos e vem 
até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, entre outros, da Decisão da 
Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010)  -, a fonte de financiamento de 
auxílios de Estado.

H. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
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auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida  - cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

I. A implementação de uma medida parafiscal  - in casu, a taxa de promoção  - que consubstancia a 
única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de 
afectação obrigatória ou legal, de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88º do TCE (actual artigo 108º do TFUE)  - cf. jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 
Europeia e pág. 48 do Parecer jurídico junto aos autos.

J. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

K. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados  - conforme melhor decorre do 
parágrafo 3 da decisão junta com a petição inicial, que ora se transcreve: «(3) Resultando das informa-
ções prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados».

L. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que se 
juntou com a petição inicial.

M. A taxa de promoção, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum e manter -se -á inválida, relativamente ao 
período em questão nos autos, por mais regular e compatível com o mercado comum que se venha a 
considerar, a final, o auxílio investigado (cfr., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. c -354/go) 
e foi explicado na petição inicial que dá causa aos autos.

N. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [nº 3 do art. 88º), porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» — cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÕL-
LEITUNG IN ÕSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

O. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido  - como o foi (cf. pará-
grafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das cam-
panhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos 
nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108º, 
n.º 3, do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos 
actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabeleci-
mento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é 
contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente 
ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Abril de 2003 e veio a ser, com manifesto 
erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

P. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, colect., p. I -3735, n.º 31)» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

Q. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais na-
cionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)» — cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, 
de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

R. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte dessa 
medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afectada pelo 
facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma decisão 
final da Comissão.» — cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo 
C -261/01 e 262/02.
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S. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 
artigo 93º, n.º 3 [88º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem sido 
adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação conduzi-
ria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de efeito útil 
(v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national 
des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).» — cf. parágrafo 63 do Acórdão do 
TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

T. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais proteger os 
direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da proibição 
de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, do Tratado 
e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para tal e verifi-
cada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as consequências, 
em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos de execução 
das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. acórdãos, já 
referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des 
négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o n.º 30).» — cf. parágrafo 64 do Acórdão 
do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

U. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção  - que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88º do TCE (actual artigo 108º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
— consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo  - e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida me-
dida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

1.2. O Recorrido apresentou contra -alegações para sustentar a manutenção do julgado, que con-
cluiu da seguinte forma:

A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência ao período mensal de Abril de 2003.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — artigos 660º, n.º 2, 684º, nºs 2 e 3 e 685º -A, nºs 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações  - cfr. conclusões C e D das alegações da Recorrente.
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D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

F. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação.

G. A posição aí defendida, já foi confirmada pelo STA nos recentes Acórdãos de 23 de Abril de 
2013, proferidos nos recursos n.º 29/13 -30 e n.º 48/13, de 30 de Abril de 2013, proferidos nos recursos 
n.º 292/13 -30 e n.º 1503/12 e de 22 de Maio de 2013, proferidos nos recursos n.º 1311/12 -30, n.º 9/13, 
n.º 44/13, n.º 53/13 e n.º 200/13 -30.

H. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º n.º 2 do Tratado CE — hoje, 
artigo 108º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras 
do Tratado sobre auxílios de Estado.

I. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comuni-
tária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107º do TFUE.

J. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a mais 
de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

K. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

L. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
M. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

N. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual abrange o período compreendido entre 2002 e 2006 — a que diz respeito a taxa em crise 
nos presentes Autos — foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também 
referidos pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

O. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — Cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. nºs 1 e 4.

P. A decisão final do procedimento — já transitada, ao contrário do que insinua a Recorrente nas 
suas alegações — conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas relativas à promoção 
e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e de países terceiros 
e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir auxílios de Estado nos 
termos do artigo 107º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de financiamento da forma-
ção, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação prévia nos termos do 
artigo 108º, n.º 3 do TFUE.

Q. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

R. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece 
no seu artigo 2º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
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artigo 108º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante 
um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

S. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum 
dos agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão co-
municando que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado 
considera a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso 
— cfr. doc. n.º 7 em anexo.

T. Em Outubro de 2012 — através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 8 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

U. Esta carta traduz a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108º, n.º 3, do TFUE.

V. Também no que respeita às acções de promoção financiadas pelas receitas da taxa de promoção 
no período compreendido entre 2007 e 2011 — as quais não se encontram abrangidas pela Decisão de 
2010 —, a Comissão já encerrou as suas diligências de investigação preliminares, não tendo sequer 
chegado a instaurar qualquer procedimento de investigação formal nesta matéria.

W. À semelhança do sucedido para o período compreendido entre 2002 e 2006, através de carta 
datada de 3 de Agosto de 2012, o Estado Português informou a Comissão de que os apoios concedidos 
entre 2007 e 2011 preenchem as condições previstas nos artigos 1º e 2º do Regulamento (CE) 1998/2006 
da Comissão, respeitando os limites de minimis aí estabelecidos, pelo que não constituem auxílios de 
Estado, na acepção do artigo 107º, n.º 1 do TJUE — Cfr. doc. n.º 9 em anexo.

X. Através de carta datada de 18 de Setembro de 2012, a Comissão confirmou que toma boa nota 
do preenchimento dos limites de minimis pelos apoios concedidos entre 2007 e 2011 reconhecendo 
assim que, de acordo com as informações transmitidas por Portugal, os apoios em causa preenchem 
as condições previstas no Regulamento (CE) 1998/2006 da Comissão, pelo que obedecem aos limites 
de minimis aí fixados, não constituindo, consequentemente, auxílios de Estado  - Cfr. doc. n.º 10 em 
anexo.

Y. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108º, n.º 3 do TJUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107º do TFUE.

1.3. O Exmº Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal emitiu o douto parecer que 
consta de fls. 381/382, no sentido de que se devia negar provimento ao recurso e manter a sentença 
recorrida com base no entendimento sufragado pela jurisprudência firmada no STA após a prolação do 
acórdão de 23/04/2013, no Proc. n.º 0292/13.

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. Nos termos da lei (art. 663º, n.º 6, do actual CPC, aplicável ao recurso para o STA por força 

do disposto no artigo 679º do mesmo diploma legal), remete -se para a matéria de facto constante da 
sentença recorrida.

3. A questão que a Recorrente coloca a este Tribunal é a de saber se a sentença recorrida padece 
de erro de julgamento, em matéria de direito, por ter julgado que a taxa de promoção prevista no Dec. 
Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, não está sujeita ao regime previsto no art. 88º n.º 3 do Tratado de Roma 
(actual art. 108º n.º 3 do TFUE), inexistindo qualquer proibição de execução ou, sequer, qualquer 
problema de Direito Comunitário. Subsidiariamente, suscita a questão do reenvio ao TJUE para que, 
em caso de dúvida, aí seja proferida decisão sobre as questões prejudiciais que enuncia, em ordem a 
determinar da necessidade da notificação prévia da implementação da taxa de promoção em apreço e 
da legalidade da sua cobrança à luz do que dispõe o art. 88º do TCE (actual art. 108º do TFUE), bem 
como da possibilidade da directa invocação desta norma nos tribunais nacionais.

Tais questões são, todavia, em tudo idênticas (até nos pressupostos de facto) às que foram de-
cididas neste Supremo Tribunal pelo acórdão proferido em 23/04/2013, no recurso n.º 029/13, e no 
qual, com fundamentação que merece a nossa inteira adesão, se concluiu no sentido da manutenção 
da autoliquidação aí em causa e de que ficava prejudicado o pedido de reenvio prejudicial, por inutili-
dade – acórdão a que se seguiram muitos outros, nomeadamente, os prolatados em 30/04/2013, proc. 
n.º 292/13; em 22/05/2013, procs. nºs. 9/13, 44/13, 48/13, 53/13, 200/13 e 1311/12; em 29/05/2013, 
procs. nºs. 84/13, 198/13, 30/13 e 1398/12; em 10/07/2013, nos proc. nºs 44/13, 9/13, 53/13 e 200/13; 
em 26.06.2013, nos procs. n.º 1329/12 e 55/13; em 2.10.2013, no proc. n.º 1221/12; em 9/10/2013, nos 
procs. n.º 0126/13 e 0169/13.
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A doutrina expendida nesse acórdão proferido no recurso n.º 029/13 é inteiramente transponível 
para o presente caso – sendo, aliás, as alegações e contra -alegações substancialmente idênticas – e 
encontra -se alicerçada nas razões jurídicas nele sumariados da seguinte forma:

I  - Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional nacional pode 
ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do artigo 92º do Tratado (actual art. 107º do 
TFUE) com vista a avaliar da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo 
de controlo prévio do art.108º, n.º 3, do TFUE.

II  - A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando mais de 62% do 
orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à 
partida um auxílio concedido pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica as-
sociada à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo 
procedimento legislativo de criação.

III  - Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averiguação, que 
a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um auxílio 
de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a 
pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

IV  - Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um grau suficiente 
de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação pré-
via no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua 
execução.

V  - A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não está em causa 
a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito Comunitário), afigura -se desproporcionada 
sobretudo se se tiver em conta que a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento 
da actividade do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais do que 
uma pequena parte.

VI  - A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento do orça-
mento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como consequência a violação dos 
princípios da confiança e da segurança jurídica.

Ponderada a regra constante n.º 3 do art. 8º do Código Civil – que impõe ao julgador o dever de 
considerar todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma interpretação e aplicação 
uniformes do direito – e não tendo a Recorrente aportado novas razões que infirmem a fundamentação 
em que assentou essa decisão ou que nos levem a inflectir ou a divergir do entendimento aí afirmado, 
impõe -se remeter para essa fundamentação, que assim se acolhe e subscreve na íntegra.

Termos em que se irá negar provimento ao recurso com a fundamentação constante do aludido 
acórdão, desse modo ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE 
formulado pela Recorrente.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente.
Junte cópia certificada do acórdão proferido em 23/04/2013, no recurso n.º 029/13.

Lisboa, 4 de Dezembro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Pedro 
Delgado.

Nota: O acórdão supra identificado encontra -se publicado em apêndice ao Diário da Repú-
blica, no volume correspondente à data em que foi proferido.

(1) [«(102) Das considerações expostas resulta que existe «auxílio estatal» a favor dos operadores económicos do sector 
do vinho, na acepção do n.º 1 do aflige 87.º do Tratado, no que diz respeito ao financiamento das campanhas de promoção e 
publicidade do vinho e dos produtos vitivinícolas e da organização das actividades de formação. — Cf. considerando 102 da 
decisão da comissão junta aos autos com a petição inicial.] 

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Cooperativa. IRC. Isenção. Fins alheios ao objecto social.
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Sumário:

 I  — As mais valias resultantes da venda de um terreno a terceiros por uma coopera-
tiva de produção de vinhos cujo produto foi aplicado no pagamento de encargos 
financeiros contraídos para compra de equipamentos necessários à sua actividade 
produtiva não gozam da taxa reduzida de IRC prevista no n.º 3 do artigo 7.º do 
Estatuto Fiscal Cooperativo.

Processo n.º 1214/12 -30.
Recorrente: A…, CRL.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

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

1  - RELATÓRIO
A………………….., SCRL, contribuinte n.º …………., e melhor identificada nestes autos, im-

pugnou judicialmente a liquidação adicional de IRC do ano de 2003 na importância total de € 97.424,99.
Por sentença de 30 de Setembro de 2008, o TAF de Braga, julgou a impugnação improcedente. 

Reagiu a ora recorrente A…………., SCRL, interpondo o presente recurso, para o TCA Norte, que 
por acórdão de 28 de Junho de 2012, se declarou incompetente em razão da hierarquia, considerando 
este Supremo Tribunal o competente, para onde os autos foram remetidos, cujas alegações integram 
as seguintes conclusões:

A) A ora recorrente deduziu impugnação judicial contra os actos impugnados, imputando aos 
mesmos os vícios de (i) erro nos pressupostos de direito (artigos 7º, n.º 3, e 13.º do EFC), (ii) violação 
dos princípios da discriminação positiva e da não discriminação negativa, consagrados no artigo 85º, 
n.º 1, da CRP, e nas alíneas c) e d) do artigo 2.º do EFC, e (iii) violação do principio da igualdade 
(artigo 13.º da CRP);

B) A impugnação judicial foi considerada improcedente pela sentença recorrida, a qual não reco-
nheceu a existência de qualquer um dos vícios imputados aos actos impugnados;

C) A ora recorrente não se conforma com o conteúdo e sentido da decisão recorrida, considerando 
que a mesma encerra uma errada interpretação e aplicação da lei ao caso concreto;

D) Uma das questões que, no âmbito do primeiro vício que se imputa aos actos impugnados, se 
coloca neste recurso jurisdicional consiste ela em saber, em concreto, o que se deve entender por “re-
sultados provenientes de actividades alheias a fins cooperativos” (artigo 7º, n.º 3, do EFC);

E) Quanto a esta questão, a interpretação (do referido segmento normativo) acolhida na sentença 
recorrida, foi no sentido de que “face às disposições contidas no EFC, se conclui que apenas se en-
contram isentas as actividades estritamente relacionadas com os seus fins, ou seja, os rendimentos 
inerentes à aquisição e transformação de produtos, bens e serviços correspondentes à sua actividade 
propriamente dita que consiste na produção de vinho”, concluindo -se que “as mais -valias provenientes 
da venda do terreno em causa se encontram excluídas da isenção... pelo que a tributação em sede de 
IRC é ilegal”.

F) Considera a ora recorrente que o entendimento acolhido na sentença recorrida é incorrecto, sendo 
demasiado extensivo quanto ao sentido e alcance do que se deve entender por “resultados provenientes 
de actividades alheias a fins cooperativos”, operando, por essa via, uma significativa redução do âmbito 
normativo de isenção de que beneficiam as cooperativas, a qual se mostra contrário à lei;

G) E é demasiado extensivo, porque, de acordo com a interpretação acolhida na sentença, enquadram-
-se naquele conceito os resultados provenientes de actos instrumentais e/ou complementares de activi-
dades inseridas no escopo cooperativo. Ou seja, resultados e actos que, directa ou indirectamente, estão 
relacionados e visam a actividade normal da cooperativa, não sendo, por isso, alheios aos seus fins. 
Como é o caso da operação praticada que está subjacente à presente impugnação e recurso jurisdicio-
nal, visto que com a operação em questão a recorrente  - ao utilizar o produto da venda para amortizar 
os compromissos financeiros anteriormente assumidos  - visou justamente o equilíbrio e saneamento 
financeiro das suas contas, de modo a garantir a sua sobrevivência e ao normal exercício da sua acti-
vidade, o qual não estaria assegurado se tal operação não fosse concretizada.

H) A interpretação acolhida na sentença recorrida, além de não encontrar acolhimento na letra da 
lei, não está em conformidade com a intenção do legislador na elaboração da norma em questão.

I) O que o legislador pretendeu e pretende com o n.º 3 do artigo 7.º do EFC, no segmento em 
análise, foi não abranger na isenção qualquer actividade própria de uma empresa que visasse o lucro e 
se encobrisse ou encapotasse numa estrutura cooperativa beneficiadora de isenção, como seria o caso 
de a recorrente se dedicar à compra e venda de terrenos ou à promoção de urbanizações, mesmo que 



4785

de uma operação única desse género se tratasse, ou até mesmo de ser criada uma secção de consumo 
aberta a consumidores terceiros.

J) Pelo exposto sentença recorrida, ao julgar legais os actos impugnados, subsumindo a operação 
realizada pela impugnante ora recorrente no conceito legal de “actividades alheias aos fins cooperati-
vos”, procede a uma errada e ilegal interpretação e aplicação dos normativos citados (n.º 3 do artigo 7.º 
do EFC), ao que acresce o desrespeito do princípio da discriminação positiva, consagrado na alínea d) 
do artigo 2.º do EFC, na medida em que não concede um tratamento de apoio e incentivo ao sector 
cooperativo, razões pelas quais deve a sentença recorrida ser revogada e substituída por uma outra 
decisão judicial que, com base nos fundamentos expostos, anulando os actos tributários impugnados, 
julgue procedente a impugnação judicial.

K) Outro dos vícios imputados pela ora recorrente aos actos tributários impugnados foi a violação 
dos princípios da não discriminação negativa e da discriminação positiva.

L) No caso concreto, a violação do princípio da não discriminação negativa (alínea c) do artigo 2.º 
do EFC) resulta do facto de não terem sido considerados pela AT os custos apresentados pela recorrente 
no exercício de 2003, verificando -se, nessa sequência, uma diferença de tratamento fiscal entre a que 
foi submetida a recorrente, no segmento que respeita aos rendimentos gerados pela operação acima 
identificada, e o regime a que estão sujeitas outras entidades que desempenham funções e actividades 
idênticas às desempenhadas pela recorrente;

M) Tal diferença de regime, além de constituir uma violação do princípio da não discriminação 
negativa, de que enfermam os actos impugnados, também constitui uma violação do principio da dis-
criminação positiva (alínea d) do artigo 2.º do EFC), porquanto, por essa via, não se está a conceder às 
cooperativas um “tratamento de apoio e incentivo ao sector cooperativo”.

N) Os argumentos que, a este nível, foram invocados pela recorrente não foram acolhidos na 
sentença recorrida, a qual julgou improcedentes os vícios imputados aos actos impugnados, com fun-
damento no facto de que “o regime de tributação em sede de EFC é um regime opcional”.

O) Esta justificação não pode colher: desde logo, porque parte do pressuposto (errado) que o 
regime do EFC deve ser aplicado e interpretado da forma como o foi pela AT, seja ao nível da deli-
mitação do âmbito da isenção, seja pela não aceitação da dedução dos custos fiscais apresentados em 
exercícios anteriores;

P) Acresce que, para efeitos dos princípios em questão, a opção a que se refere o n.º 5 do artigo 13.º 
do EFC é uma falsa opção;

Q) Em primeiro lugar, porque, renunciando uma qualquer cooperativa (como a ora recorrente) à 
isenção legal, todos os rendimentos, incluindo aqueles que inequivocamente se enquadram no âmbito 
de isenção recortado pela lei, passam a estar sujeitos ao regime geral de tributação em sede de IRC;

R) E, renunciando à isenção, ficam sujeitas ao regime geral de tributação em IRC durante um 
largo período de, “pelo menos, cinco períodos de tributação”;

S) Ou seja, ficam sujeitas a um regime que, importa vincar, não considera as especificidades das 
cooperativas, violando, por essa via, o princípio da discriminação positiva, consagrado no artigo 85º, 
n.º 1, da CRP, e na alínea d) do artigo 2.º do EFC;

T) Em segundo lugar, não se pode olvidar que, de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 13.º do 
EFC, a declaração de renúncia apenas produz efeitos prospectivos, em concreto, “a partir do período 
de tributação seguinte àquele a que respeita a declaração periódica de rendimentos em que manifes-
tarem essa renúncia”;

U) Quer isto dizer que a ora recorrente, mesmo que, no exercício em que procedeu à venda do 
dito terreno, pretendesse aproveitar dos custos que tinha apresentado no exercício de 2003 (claro está 
na hipótese de partilhar da posição sustentada pela AT, o que não é o nosso caso), não o poderia fazer, 
porque a renúncia apenas produziria efeitos no período tributário seguinte e não no período tributário 
em que auferiu os rendimentos que, no entender da AT e da sentença recorrida, não se enquadram no 
âmbito da isenção das cooperativas;

V) Face ao exposto, resulta que a opção que, segundo é referido na sentença, caracteriza a o 
regime fiscal das cooperativas é uma falsa opção, que não elimina a violação pelos actos impugnados 
dos princípios da discriminação positiva e da não discriminação negativa (artigo 2.º do EFC e artigo 85.
º da CRP), conforme alegado nos artigos 31.º a 49.º das presentes alegações de recurso os quais, por 
brevidade, se dão aqui por integralmente reproduzidos, razão pela qual, deve a sentença recorrida ser 
revogada e substituída por uma outra decisão judicial que, com base nos fundamentos expostos, anu-
lando os actos tributários impugnados, julgue procedente a impugnação judicial;

W) A ora recorrente alegou ainda que o artigo 2.º do EFC, na interpretação efectuada pela AT (no 
sentido de aquele preceito impedir a dedução dos custos apresentados pela impugnante relativamente ao 
exercício de 2003, por via da aplicação das respectivas normas do CIRC) e acolhida na sentença recorrida, 
se afigura inconstitucional, por violação do principio da igualdade, consagrado no artigo 13º da CRP

X) Esta questão não foi sequer apreciada pela sentença recorrida, com a justificação de que a 
inconstitucionalidade que se pretende ver apreciada “é uma inconstitucionalidade abstracta, questão 
que não cumpre a este Tribunal apreciar”.
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Y) Uma vez mais não pode a ora recorrente concordar com a sentença, pela simples razão de que 
não está aqui em causa, como se diz na sentença, uma inconstitucionalidade abstracta, mas antes pelo 
contrário, o que está aqui em causa é tão -somente a fiscalização concreta da constitucionalidade da 
norma referida, tal como foi aplicada no caso concreto, a qual é da competência dos tribunais judiciais, 
como é o caso do tribunal recorrido, nos termos dos artigos 204.º e 280º da CRP.

Z) A sentença recorrida ao não apreciar sequer o vício invocado violou os artigos invocados, 
razão pela qual deve aquela ser revogada e substituída por uma decisão judicial que conheça do vício 
invocado.

AA) A sentença recorrida viola as seguintes disposições legais: artigos 2º, 7º, n.º 3, e 13º do EFC, 
e dos artigos 13º, 85º, n.º 1, 204.º e 280.º da CRP.

Termos em que,
E nos melhores de Direito, e com o sempre mui douto suprimento de V. Exas., deverá o presente 

recurso jurisdicional ser julgado procedente, revogando -se a decisão judicial recorrida, por padecer a 
mesma de um erro de julgamento do direito e por violação dos artigos 2º, 7º, n.º 3, e 13.º do EFC, e 
dos artigos 13º, 85º, n.º 1, 204.º e 280.º da CRP.

Consequentemente, deve a impugnação judicial deduzida ser julgada totalmente procedente, 
anulando -se os actos tributários impugnados com fundamento:

(i) Erro nos pressupostos de direito (artigos 7.º e 13.º do EFC);
(ii) Violação dos princípios da discriminação positiva e da não discriminação negativa, respecti-

vamente consagrados nas alíneas d) e c) do artigo 2.º do EFC e no artigo 85.º da CRP,
(iii) Violação do princípio da igualdade, consagrado no artigo 13.º da CRP (e artigos 204.º e 280.º 

da CRP).
Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se afirmando que o recurso parece ser de improceder.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1  - A ora impugnante é uma cooperativa de venda que se dedica à comercialização de vinho após 

transformação de uvas que recebe dos seus associados.
2  - A impugnante foi objecto de uma inspecção tributária que incidiu sobre os exercícios de 2003 

e 2004.
3  - No ano de 2003 foi efectuada uma correcção da matéria colectável conforme fundamentos 

exarados no relatório de fls. 69 a 77 destes autos e cujos extractos se transcrevem: “O sujeito passivo 
no exercício de 2003 alienou terreno cujo valor de realização foi de 300.775,00€ e considerou o valor 
de aquisição o atribuído na avaliação o qual foi de 75.375,00. O ganho resultante foi incluído na 
determinação dos resultados de uma forma incorrecta, ou seja, o sujeito passivo não atendeu ao esta-
belecido no artigo 13º conjugado com o n.º 3 do artigo 7º ambos do Estatuto Fiscal Cooperativo. De 
acordo com o referido preceito legal são tributadas à taxa normal de IRC os resultados provenientes 
de actividades alheias aos fins cooperativos. (...)

Importa referir que o sujeito passivo considerou aquele ganho no apuramento da matéria colectá-
vel como se tratasse de um resultado não alheio aos fins cooperativos. Entendemos que são resultados 
provenientes da actividade alheia aos fins cooperativos, todos os resultados provenientes de operações 
que não respeitam à natureza do produto (uvas e seus derivados) provenientes das explorações dos 
cooperadores.”

4  - A AF para efeitos de correcções considerou como valor de realização da alienação a impor-
tância de € 300.775,00.

5  - Como valor de aquisição foi considerado a valor de € 75.375,00.
6  - Em 24.06.2003 a ora impugnante vendeu por escritura pública e pelo preço de 300.775,00 

parte do terreno de logradouro das suas instalações.
7  - Entre os anos de 1993 a 1998 a impugnante efectuou avultados investimentos.
8  - Entre o período de 1996 a 1998 efectuou novos investimentos a nível de compras de cubas e outros.
9  - Para realização de tais investimentos a impugnante contraiu diversos financiamentos bancários.
10  - O produto da venda do terreno acima identificado foi utilizado pela impugnante para amor-

tização dos seus compromissos financeiros.
11  - A impugnante no ano de 2003 apresentou de custos a importância de € 1.197.700,85.
3 – DO DIREITO
A meritíssima juíza do TAF de Braga, julgou a impugnação improcedente por entender que: 

(destacam -se apenas os trechos mais relevantes da decisão com interesse para o presente recurso)
“I  - RELATÓRIO:
A…………, SCRL, contribuinte n.º …………., e melhor identificada nestes autos, vem impugnar 

judicialmente a liquidação adicional de IRC do ano de 2003 na importância total de € 97.424,99.
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Para fundamentar a sua impugnação invocou a ilegalidade da liquidação consubstanciada por erro 
nos pressupostos de direito, por violação dos princípios da discriminação positiva e da não discriminação 
negativa e ainda por violação do princípio da igualdade.

Conclui pedindo a anulação da liquidação.
Liminarmente admitida a impugnação, foi a Fazenda Pública notificada para contestar.
No seu articulado sustentou a improcedência da impugnação por não se verificarem as ilegalidades 

invocadas.
Após instrução dos mesmos, foram as partes notificadas para apresentarem alegações escritas, 

prerrogativa usada por apenas pela impugnante, que no essencial sustentou o que havia dito na petição 
inicial.

Seguidamente foram os autos com vista à Exma. Magistrada do Ministério Público, tendo -se pro-
nunciando pela improcedência da impugnação, por entender que a liquidação não apresenta qualquer 
das ilegalidades invocadas pela impugnante, conforme parecer constante destes autos.

II  - FUNDAMENTAÇÃO:
(…)
DE DIREITO:
A questão essencial a apreciar e decidir nestes autos é a de saber se o valor resultante do ganho 

proveniente da venda do terreno, é um resultado proveniente da actividade alheia aos fins cooperati-
vos e nessa medida tributado em sede de IRC, como defende a AT, ou pelo contrário, como sustenta a 
impugnante, o ganho em causa encontra -se relacionado e visa a actividade normal da cooperativa pelo 
que não é alheio ao seu fim.

Ora vejamos:
Conforme resulta da matéria de facto dada como assente a ora impugnante é uma cooperativa 

cujo ramo de actividade é agrícola.
Para efeitos do cumprimento das suas obrigações fiscais rege -se pelo Estatuto Fiscal Cooperativo, 

aprovado pela Lei 85/98 de 16 de Dezembro.
Em 24.06.2003 a ora impugnante vendeu um terreno de sua propriedade desanexado do prédio 

onde possui as suas instalações.
As cooperativas estão isentas de IRC como dispõe a alínea a) do artº 13º do Estatuto Fiscal 

Cooperativo (D.L. 85/98, de 16/12) (EFC), com excepção dos resultados provenientes de operações 
com terceiros, de actividades alheias aos fins cooperativos e dos abrangidos pela tributação pelo lucro 
consolidado, os quais serão tributados à taxa de 25%, prevista no art. 80.º/n.º 1 do Código do IRC, para 
o qual o art. 7º n.º 3 do EFC expressamente remete.

A isenção é automática, como dispõe o art. 3.º do EFC, não sendo necessário requerimento para 
a usufruição dos respectivos benefícios na medida em que opera directamente da lei, desde que verifi-
cados os respectivos pressupostos previstos no art. 1.º do EFC, estando consequentemente, nos termos 
do disposto no art. 5.º do mesmo diploma legal, os beneficiários sujeitos a fiscalização da DGCI e 
demais entidades competentes para o controlo da verificação dos pressupostos dos benefícios fiscais e 
do cumprimento das obrigações acessórias impostas.

Ora, muito embora a impugnante alegue que o resultado proveniente desta alienação se encontra 
relacionado com a actividade exercida, a verdade é que face às disposições contidas no EFC, se conclui 
que apenas se encontram isentas as actividades estritamente relacionadas com os seus fins, ou seja, os 
rendimentos inerentes à aquisição e transformação de produtos, bens e serviços correspondentes à sua 
actividade propriamente dita, que consiste na produção de vinho.

Pelo que se conclui que as mais -valias provenientes da venda do terreno em causa se encontram 
excluídas da isenção acima citada, pelo que a tributação em sede de IRC, é legal.

DO PRINCÍPIO DA DISCRIMINAÇÃO POSITIVA E DO PRINCÍPIO DA NÃO DISCRIMI-
NAÇÃO NEGATIVA.

Alega a impugnante que o acto tributário ora em discussão é ilegal por violação dos princípios 
acima identificados.

Os princípios acima referidos encontram -se elencados no artº 2º do EFC, dispondo este preceito 
o seguinte: “A interpretação e aplicação do Estatuto Fiscal das cooperativas obedecerá aos seguintes 
princípios: (...) a) Da autonomia e especialidade  - o regime fiscal do sector cooperativo é autónomo 
e especial face ao regime fiscal geral e adaptado às especificidades do sector cooperativo; (…) b) Da 
sujeição geral da actividade cooperativa a tributação  - como contributo para o financiamento das 
necessidades colectivas e do desenvolvimento de uma política eficaz de fomento cooperativo. (...) c) 
Da não discriminação negativa  - as cooperativas não poderão ser discriminadas negativamente face 
a outras entidades quando no desempenho de funções idênticas; (...) d) Da discriminação positiva  - o 
regime fiscal deverá, em função das prioridades de desenvolvimento económico -social, conceder um 
tratamento de apoio e incentivo ao sector cooperativo.

Por sua vez o n.º 5 do referido artigo 13º do citado diploma, estabelece um regime opcional de 
tributação ao dispôr o seguinte: “As cooperativas isentas nos termos dos números anteriores podem 
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renunciar à isenção, com efeitos a partir do período de tributação seguinte àquele a que respeita a 
declaração periódica de rendimentos em que manifestarem essa renúncia, aplicando -se então, com 
observância do disposto no artigo 7 deste Estatuto, o regime geral de tributação em IRC durante, pelo 
menos, cinco períodos de tributação”.

Ora, face aos preceitos legais acima enunciados, e porque o regime de tributação em sede de 
EFC, é um regime opcional, não há lugar com a tributação em causa, à violação dos princípios lá 
consignados.:

Alega ainda a impugnante que o artº 2º do EFC, viola o princípio da igualdade previsto no artº 13º 
da CRP.

Ora, a inconstitucionalidade que a impugnante pretende ver apreciada é uma inconstitucionalidade 
abstracta, questão que não cumpre a este Tribunal apreciar.

III  - DECISÃO:
Em consequência do exposto, julga -se a impugnação improcedente.”
DECIDINDO NESTE STA:
A Recorrente suscita no recurso diversas questões, a saber: alega existir erro nos pressupostos de 

direito (artigos 7.º/3 e 13.º do EFC que conduziram à tributação), violação dos princípios da discrimi-
nação positiva e da não discriminação negativa  - consagrados no artigo 85.º/1 da CRP e no artigo 2.º/c) 
e d) do EFC  - e violação do princípio da igualdade (artigo 13.º da CRP).

Vejamos:
Como consta dos autos a ora recorrente é uma cooperativa agrícola que se rege pelo Estatuto 

Fiscal Cooperativo (EFC), aprovado pela Lei n.º 85/98, de 16 de Dezembro.
E, nos termos do disposto pela alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º daquele EFC, estão isentas de IRC 

as cooperativas agrícolas, com as excepções previstas no n.º 3 do seu artigo 7.º. Este preceito estipula 
o seguinte:

3  - A taxa de IRC aplicável ao resultado tributável das cooperativas é de 20%, com excepção 
dos resultados provenientes de operações com terceiros, de actividades alheias aos respectivos fins 
cooperativos e dos abrangidos pela tributação pelo regime especial de tributação dos grupos de socie-
dades, aos quais é aplicável a taxa prevista no n.º 1 do artigo 80.º do Código do IRC, entre as quais, 
os resultados provenientes de operações com terceiros e de actividades alheias aos fins cooperativos.

É certo que no exercício de 2003 a Recorrente alienou um terreno, cujo valor de realização foi 
de 300 775,00 euros, pretendendo que o ganho (mais -valia) resultante daquela venda seja considerado 
como um resultado não alheio aos fins cooperativos e, como tal, isento de tributação em sede de IRC. 
Fundamenta a sua pretensão essencialmente nos seguintes factos provados:

9) Para realização de tais investimentos a impugnante contraiu diversos financiamentos bancários.
10  - O produto da venda do terreno acima identificado foi utilizado pela impugnante para amor-

tização dos seus compromissos financeiros.
Na decisão recorrida considerou -se que apenas se encontram isentas as actividades estritamente 

relacionadas com os fins, ou seja, os rendimentos inerentes à aquisição e transformação de produtos, 
bens e serviços correspondentes à sua actividade propriamente dita, que consiste na produção de vi-
nho e daí ter considerado que as mais -valias provenientes da venda do terreno em causa se encontram 
excluídas da isenção e que a tributação em sede de IRC foi legal.

Quid Juris?
Resulta do art. 2º, n.º 1, do EBF, «Consideram -se benefícios fiscais as medidas de carácter excep-

cional instituídas para tutela de interesses públicos extrafiscais relevantes que sejam superiores aos da 
própria tributação que impedem» e, conforme se diz no n.º 2 do mesmo preceito legal, «São benefícios 
fiscais as isenções, as reduções de taxas, as deduções à matéria colectável e à colecta, as amortizações 
e reintegrações aceleradas e outras medidas fiscais que obedeçam às características enunciadas no 
número anterior.».

Por outro lado, como se disse no Ac. Deste STA de 15/05/2013 tirado no recurso n.º 0566/12 “os 
benefícios fiscais podem operar automaticamente, em face do preenchimento dos respectivos pres-
supostos legais, ou depender de reconhecimento por acto administrativo sequente ao requerimento 
do interessado. A isenção constitui, por conseguinte, facto impeditivo do nascimento da obrigação 
tributária, na medida em que impede ou paralisa a eficácia constitutiva do facto tributário, e pode 
resultar de aplicação automática ou depender de acto administrativo de reconhecimento, nos termos 
conformados pela lei em cada caso (…)”

Ora, o Estatuto Fiscal Cooperativo (EFC) consagra o regime fiscal das cooperativas, qualidade 
reconhecida à impugnante, ora recorrente. Trata -se de um regime que enquadra um sector de actividade 
da sociedade civil, regido por princípios próprios, identificados como os princípios cooperativos, cuja 
protecção constitui a razão de ser da isenção.

Daí ter sido criada uma taxa de 20% bem mais favorável que a que era prevista no artº 69º n.º 1 
do CIRC na redacção da Lei 3 -B/2000 de 4/4).
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Porém a lei estabeleceu limitações à aplicação desta taxa reduzida. A saber:
a) que os resultados obtidos não fossem provenientes de operações com terceiros.
b) Que os resultados obtidos não fossem provenientes de actividades alheias aos fins cooperativos
c) Que os resultados obtidos não estejam abrangidos pela tributação do lucro consolidado
Entendemos que cada uma destas limitações opera por si própria e, uma vez verificada a limitação, 

esta delimita negativamente o direito à isenção. No caso dos autos, os resultados assentem inequivoca-
mente num ganho ocasional derivados de uma operação com terceiros, não há lugar à redução de taxa 
a que nos vimos referindo, ainda que conste do probatório, que o ganho foi destinado a solver débitos 
financeiros da cooperativa recorrente assumidos para compra de equipamentos, tal facto não obsta à 
aplicação da taxa normal de IRC

Esta interpretação está, a nosso ver, conforme com os ditames legais sendo certo que na determi-
nação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos a que as mesmas se aplicam 
devem ser observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das leis de onde decorre 
que a interpretação não é meramente literal, muito embora em matéria de isenções e benefícios fiscais 
a interpretação analógica seja proibida (artº 10º do EBF). Ainda assim, apreensão literal do texto da 
lei é o ponto essencial para a interpretação que fazemos, sendo certo que o legislador não antecedeu a 
norma de qualquer exposição de motivos. Dos demais elementos de interpretação que propiciam, em 
abstracto, uma tarefa de complemento interpretativo (tarefa de interligação e valoração que vai para 
além do domínio literal) no caso, sobressaem e relevam o elemento historio de discriminação positiva 
das Cooperativas e o racional ou teleológico pois que o fim visado pelo legislador ao editar as normas 
do EFC, é o de favorecer a actividade cooperativa. Não obstante, a actividade legislativa foi nesta 
matéria claramente tipificadora e limitativa.

Aqui chegados resta apreciar se ocorre violação dos princípios da discriminação positiva e da não 
discriminação negativa  - consagrados no artigo 85.º/1 da CRP e no artigo 2.º/c) e d) do EFC  - e violação 
do princípio da igualdade (artigo 13.º da CRP) face ao que dispõe o artigo 2.º do EFC:

Princípios gerais de aplicação
A interpretação e aplicação do Estatuto Fiscal das Cooperativas obedecerá aos seguintes 

princípios:
a) Da autonomia e especialidade  - o regime fiscal do sector cooperativo é autónomo e especial 

face ao regime fiscal geral e adaptado às especificidades do sector cooperativo;
b) Da sujeição geral da actividade cooperativa a tributação  - como contributo para o financiamento 

das necessidades colectivas e do desenvolvimento de uma política eficaz de fomento cooperativo;
c) Da não discriminação negativa  - as cooperativas não poderão ser discriminadas negativamente 

face a outras entidades, quando no desempenho de funções idênticas;
d) Da discriminação positiva  - o regime fiscal deverá, em função das prioridades de desenvolvi-

mento económico -social, conceder um tratamento de apoio e incentivo ao sector cooperativo.
No entanto, cremos, como salienta a sentença recorrida, que não ocorre a violação de qualquer 

dos princípios referidos uma vez que o principio antecedente é o da sujeição tributária das cooperativas 
a tributação, como resulta do artº 2º alínea b) do EFC.

Também não ocorre violação do princípio constitucional da igualdade pois não se demonstra 
tratamento diferenciado dado a outras Cooperativas ou mais benéfico a particulares.

4  - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar a 

decisão recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 4 de Dezembro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do vinho. Auxílio estatal. Violação do dever de notificação do au-
xílio à Comissão Europeia. Direito comunitário. Princípio da proporcionalidade. 
Princípios da confiança e da segurança jurídica.
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Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do 
artigo 92º do Tratado (atual artº. 107º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do art.108º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector 
e representando mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em 
termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1246/12 -30.
Recorrente: A…….., Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. - A………., LDA, melhor identificada nos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que julgou improcedente a impugnação por si deduzida 
contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção relativa 
ao mês de Abril de 2007, devida ao Instituto da Vinha e do Vinho, no montante de € 16.621,75.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Abril de 2007..

B. A A……… não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando os 
mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sentença 
ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da impugnante» cf. página 21 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste enten-
dimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE).
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E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A……… à aludida taxa de promoção nos 
presentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do 
TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A…….. perante os órgãos jurisdicionais nacionais  - cf., 
neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, 
Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «Um particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito directo 
da proibição de execução prevista no art.º 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual art.º 88.
º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposição.» 
— cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTEUJK NOORD — BRABANT, processo C -174/02 
[sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, Acórdão de 
21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFET, proc. C -3994.

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno 
comunitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição 
comunitária que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem 
a A………. teria legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos 
Estados -membros que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do 
actual n.º 1 do artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto 
esse juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da 
intervenção da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 1 do artigo 108.º do TFUE), detém a competência — exclusiva — para proceder ao exame 
permanente da compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que o 
IVV não compreendeu — ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... — o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário […]

73. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A………. não alega a 
contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; 
não procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incidível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional 
e os destinados à exportação, mencionada na página 21 da sentença posta em crise).

L. A A………. sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) — cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
— cf. alíneas F), G) e H) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o 
procedimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A……… com a sua petição inicial e dada 
por integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de ave-
riguações contraditório C43/2004  - conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, 
que ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao disposi-
tivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos 
auxílios não notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
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Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações 
contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado 
execução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do 
TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf. página 22 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior 
 - olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. [....] O Estado -membro em causa não pode pôr em exe-
cução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra vio-
lada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de 
uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «[...]a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão 
a aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente im-
procedente»  - cf. página 20 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 87.º da contestação 
do IVV.

W. O reembolso  - ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A………., com as demais consequências legais  - requerida nos presentes autos não decorre da adopção, 
por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria 
a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito 
dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e 
proibição de execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
decisão essa que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada  - cf. alínea H) dos factos 
provados.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas a parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo. 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação 
de decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará 
notar que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado 
Português, igualmente junto aos autos de forma parcelar e incompleta pelo IVV..

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV — A) respectivo).

BB. Tais medidas — em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos — eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
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risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

CC. «Uma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos 
por terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], por-
quanto «qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em 
causa, dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.»  - cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE 
ÖLLEITUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.102006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante  - isso sim  - para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE.A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF.O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida  - a 
taxa de promoção  - é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa 
influencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma dimi-
nuição do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de 
promoção e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (cf., entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970. França/Comissão; de 21.10.2003, Eugene Van Calter, Openbaar 
Slachthuis; ou de 13.01.2005, Streejgewest Westelijk Noord -Brabant), este concreto modo de finan-
ciamento desses auxílios de Estado — a taxa de promoção  - é parte integrante da medida de auxílio 
prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos auxílios em questão e, 
por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios com o mercado comum, 
devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios 
propriamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando 
a ser mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da 
Comissão sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.
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OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido  - como o foi (cf. parágrafo 
132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das campanhas 
de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos nacionais 
e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108º, n.º 3, do 
TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos actos 
de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabelecimento 
daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é con-
trário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente ao 
acto de liquidação da taxa de promoção do período de Abril de 2007 e veio a ser, com manifesto erro 
de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. 1 -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado  -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. 1 -165, n.º 20)»

— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

 - cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito di-
recto do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos 
particulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final 
da Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos 
por terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra inter-
pretação conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá-
-la -ia de efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires 
et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-
ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

A implementação de uma medida parafiscal  - in casu, a chamada taxa de promoção  - que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
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relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
 - consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual  - financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de 
um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se 
encontra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo 
de auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão 
sobre a respectiva compatibilidade?

Em caso negativo  - e na hipótese de o Estado  - Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?»

3. - Foram apresentadas contra -alegações pelo Instituto do Vinho e da Vinha, com as seguintes 
Conclusões:

«A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência ao período mensal de Abril de 2007.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso  - artigos 660.º, n.º 2, 684.º, nºs 2 e 3 e 685.º - A, nºs 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações  - cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado. E. Em quase todos os momentos das 
alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário de rebater a decisão a quo, as suas 
posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompreensão do Tribunal e secundar a 
posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido 
à sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior  - cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1ª. Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1ª. secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 
de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE»  - cfr 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE 
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 - hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE  -, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as 
regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, 
através das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da le-
gislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora 
artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consig-
nação da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa 
larga componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pre-
tensões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos 
pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012  - cfr Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. nºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera 
a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012  - através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3  -, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.
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W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107º do TFUE.»

4. - O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido de que o recurso não merece 
provimento, devendo confirmar -se a sentença recorrida.

5. - Cumpre apreciar e decidir.
6. - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
A)  - No dia 29 de Maio de 2007 a A…….. procedeu à autoliquidação da quantia de € 16.621,75, 

a título de taxa de promoção referente ao mês de Abril de 2007 (1)  - cf. documento n.º 1, junto com o 
pedido de revisão oficiosa.

B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa, factualidade que resulta dos articulados apresentados pelas partes, ou seja 
não é objecto de dissenso.

C)  - Em 22/12/2008 a A…….. apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida 
em A, vide artigo 1º da petição inicial e documento n.º 2 que instruiu a petição inicial;

D)  - O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009, cfr. documento 2 que instruiu a 
petição inicial.

E)  - Em 10/02/2009 a impugnante apresentou a presente impugnação, vide fls. 2 e segs.
F)  - No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a 

sua decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado 
CE com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios 
de Estado, encontrando -se o referido procedimento em curso, não tendo ainda sido adoptada decisão 
definitiva sobre o mérito da causa, verificando -se apenas a apreciação liminar melhor especificada 
na alínea seguinte, cfr. doc. n.º 3 que instruiu a petição inicial;

G)  - No documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob 
a epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN3S/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho Convite para 

apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º Tratado CE (2005/C 92/06)” extracta -se 
o que infra se registará dando -se o demais por reproduzido:

“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto da 

Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo produto 
dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.
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IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxilio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão».

H) A Comissão Europeia encerrou o procedimento aludindo através de decisão proferida em 
20 -07 -2010, que Portugal questionou através do competente recurso de anulação que dirigiu ao Tri-
bunal Geral da União Europeia,

Decisão:
…
 - limitada até 31 de Dezembro de 2006 “data da entrada em vigor das novas Orientações Comu-

nitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 2007 – 2013, sem prejuízo 
que a comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa data.”

…
Artigo 2º
Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 

executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, nº3 do TJUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -lei n.º 137/95, de 14 de junho são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º nº3 alínea c) do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de dezembro de 2006.

Artigo 3º
Ao auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-

tuguesa no território dos outros Estados membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º nº3 do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para do artigo 107º n.º 3 alínea c) do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor de 31 de dezembro de 2006…

…” cfr. documentos nº3 e 4 junto pelo IVV.
7. Do objecto do recurso
Face ao teor das conclusões das alegações de recurso e ao teor das contra -alegações do recorrido, 

são as seguintes as questões trazidas à apreciação deste Supremo Tribunal Administrativo:
a) Previamente, apreciar a questão da admissibilidade das alegações da recorrente, suscitada pelo 

recorrido nas suas contra -alegações – cfr. as respectivas conclusões E), F) e G) – o qual sustenta que 
não cumprem o disposto no artigo 685 -A do CPC, pelo que não devem ser admitidas.

b) Saber se incorreu em erro de julgamento a sentença recorrida que julgou que a taxa de pro-
moção em causa nos autos não padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão 
Europeia, por força do disposto no artº 88º do TCE (atual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

c) Aferir da necessidade do reenvio prejudicial o TJUE para conhecimento das questões suscitadas 
na parte final das alegações da recorrente.

7.1 Face às conclusões de recurso e à posição do recorrido impõe -se previamente apreciar a 
questão por ele suscitada relativa ao incumprimento do ónus de alegar que decorre do artº 685ºA do 
Código de Processo Civil.

De harmonia com o disposto no artº 685º A, n.º 1 do Código de Processo Civil o recorrente deve 
apresentar a sua alegação, na qual conclui, de forma sintética, pela indicação dos fundamentos por que 
pede a alteração ou anulação da decisão.

Nas suas contra -alegações, nomeadamente nas conclusões E, F e G, o recorrido sustenta que as 
alegações da recorrente não cumprem o disposto no artigo 685 -A do Código de Processo Civil por-
quanto «ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição».

Mas não lhe assiste razão.
Pese embora as conclusões das alegações de recurso não sejam sintéticas, das mesma resulta claro 

o fundamento pelo qual a recorrente pede a revogação do julgado recorrido  - vide conclusões L, M, T e 
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UU  - e qual vício que se lhe imputa: erro de julgamento da sentença recorrida por olvidar que a taxa de 
promoção em causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão 
Europeia, por força do disposto no artº 88º do TCE (actual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

Improcede portanto a suscitada questão prévia.
7.2 Do alegado erro de julgamento imputado à sentença recorrida e do pedido de reenvio do 

processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia.
As questões suscitadas no presente recurso, e acima referidas nas alíneas b) e c) do ponto 7, são, 

até nos pressupostos de facto, em tudo idênticas às que foram apreciadas e decididas neste Supremo 
Tribunal Administrativo pelo acórdão de 23/04/2013, proferido no processo n.º 29/12, in www.dgsi.pt, a 
que se seguiram os acórdãos 292/13 de 30.04.2013, de 22.05.2013, proferidos nos recursos 9/13, 44/13, 
53/13, 200/13, e 1311/12, e de 29.05.2013, proferidos nos recursos 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/13, 
os três últimos em que o presente relator teve intervenção como adjunto.

Concordamos inteiramente com a doutrina expendida naquele aresto de 23.04.2013, e nos que 
lhe seguiram, inteiramente transponível para o caso subjudice, sendo as alegações e contra -alegações 
exactamente iguais, variando apenas o montante e o período da taxa  - no caso em apreço está em causa 
a taxa de promoção referente ao mês de Abril de 2007  - pelo que se remeterá, com a devida vénia, 
para a argumentação jurídica aí aduzida, por economia de meios e tendo em vista uma interpretação e 
aplicação uniformes do direito (cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC).

Escreveu -se naquele Acórdão 29/13:
«4. Caracterização da taxa de promoção do vinho
Segundo o n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o Instituto do Vinho 
e da Vinha (IVV, IP.,) tinha por missão, “coordenar e controlar a organização institucional do sector 
vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política comunitária e pre-
parar as regras para a sua aplicação, bem como participa na coordenação e supervisão da promoção 
dos produtos vitivinícolas”.

Como se pode ler na Decisão da Comissão, de 20/7/2010 C (2010) 4891 final, nas suas funções 
de coordenação geral do sector vitivinícola, o IVV realiza dois tipos de actividades:

 - actividades que visam, principalmente os vinhos e produtos vínicos produzidos em Portugal, 
designadamente, as relativas à auditoria dos sistemas de controlo e certificação dos vinhos;

 - actividades destinadas, indistintamente, aos vinhos e produtos originários de Portugal e aos 
originários dos outros Estados -Membros e/ou países terceiros e comercializados em Portugal;

 - o IVV, I.P., presta igualmente determinados serviços a terceiros, nomeadamente: (i) organização 
e promoção das actividades de formação para os agentes económicos, organizações profissionais e in-
terprofissionais do sector vitícola e funcionários do IVV; (ii) disponibilização aos agentes económicos 
do sector da capacidade de armazenagem das infra -estruturas do IVV; e (iii) prestação de serviços do 
Laboratório do IVV e formação do seu próprio pessoal e de outros operadores do sector vitivinícola 
(financiada em grande parte por programas de apoio comunitário) (2).

Da referida Decisão resulta de igual modo que o apoio à promoção genérica do vinho e dos produtos 
vínicos foi atribuído desde 1997, por concurso, à Viniportugal, associação de natureza interprofissional 
representativa do sector, que foi, desta forma, a beneficiária da totalidade do produto da taxa parafiscal 
destinada a esse fim.

A prestação dos mais diversos serviços ao sector vitivinícola e respectivos operadores levou o 
legislador a fixar que o financiamento do IVV, IP., seria garantido, em larga medida, através da receita 
proveniente do produto das taxas cobradas sobre os vinhos e os produtos vínicos (cfr., a título de exem-
plo, o art. 31º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 de Abril), que aprovou os respectivos 
Estatutos.

Através do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho (3), o legislador reformulou o sistema de taxas 
existente e procedeu à criação de uma única taxa incidente sobre os produtos vínicos, a cobrar pelo IVV, 
IP., que constituía a principal fonte de financiamento das acções de coordenação geral do sector (4).

De acordo com o estatuído no art. 1º, n.º 1, daquele diploma, “Os vinhos e produtos vínicos pro-
duzidos no território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam 
sujeitos à aplicação de uma taxa, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV), relativamente à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”. Mas como este decreto -lei não chegasse 
a ser regulamentado, o legislador, através do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, veio introduzir 
melhorias no regime da referida taxa de forma a adequar a matéria aos objectivos da política vitivinícola 
nacional e comunitária (cfr. o respectivo preâmbulo).

Quanto ao âmbito da taxa de promoção do vinho, o art. 1º do diploma reproduziu o anterior preceito 
e, quanto aos sujeitos, resulta do art. 3º que a taxa de promoção é devida quer pelos agentes económi-
cos quer pelos produtores, no caso previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 2º do Decreto -Lei n.º 119/97. 
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Por sua vez, mantém -se, igualmente, no art. 11º, n.º 1, que a fixação do valor da taxa seria objecto de 
portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

No seguimento do mencionado decreto -lei, foram publicadas diversas portarias, sendo de salientar 
a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que serviu, no caso em apreço, à fixação do valor da 
taxa a pagar pela recorrente.

Com interesse para a decisão, importa ainda considerar que, segundo a Decisão da Comissão de 
2010, o produto da taxa de promoção, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funciona-
mento do IVV, I.P., destina -se, em primeiro lugar, ao financiamento dos serviços de coordenação geral 
do sector do vinho prestados por si e, em segundo lugar, às actividades de promoção do vinho e dos 
produtos vínicos.

No que respeita à actividade de promoção do vinho, verifica -se que uma parte da taxa é destinada 
a campanhas de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos, sem referência à sua origem, em 
Portugal e, outra parte, a campanhas de promoção do vinho e dos produtos vínicos portugueses no 
território dos outros Estados -Membros e de países terceiros. No período sobre que incidiu a decisão da 
Comissão de 2010, os custos das acções de formação organizadas pelo IVV, I.P., com excepção de uma 
formação de interesse geral «Sistemas de informação e Gestão Vitivinícola 2000», cujo custo total foi 
de 367, 12 EUR, foram integralmente suportadas pelos programas do Fundo Social Europeu, pelo que 
nem os agentes económicos nem o IVV tiveram de contribuir para o seu financiamento.

É esta taxa que, segundo a recorrente, enferma de ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação prévia à Comissão e respectiva execução antes da decisão final daquela entidade, ao arrepio 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE)  - pontos D e L das 
Conclusões.

5. Da relevância das decisões da Comissão emitidas sobre a taxa de promoção
Segundo o estatuído no art.108º do TFUE (ex artº 88º TCE) é da competência exclusiva da 

Comissão Europeia o exame permanente dos regimes de auxílios de Estado, em cooperação com os 
Estados -Membros, “com vista a impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado, como se 
conclui do Acórdão Lorenz”(5). Para tanto, é estabelecido um sistema de controlo prévio dos auxílios 
novos, previsto no n.º 3 do mesmo preceito e no art. 2º do Regulamento do processo (6), segundo o qual 
a Comissão deve ser informada, em devido tempo, dos projectos de auxílio, antes da sua execução.

“A fase preliminar do processo de controlo dos auxílios novos inicia -se, assim, com a notificação 
do projecto de auxílio, devendo os Estados (…) utilizar, para o efeito, formulários recomendados pela 
Comissão. A obrigação de notificar previamente os projectos de auxílio é uma obrigação incondicional 
dos Estados relativos a auxílios novos, incluindo a modificação dos existentes …” (7).

Os auxílios não notificados ou postos em execução antes de uma decisão da Comissão são objecto 
de um específico processo de controlo que se inicia com a recepção e análise de informações que a 
Comissão tenha recolhido oficiosamente ou através de denúncia de terceiros.

No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que 
não constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de servi-
ços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º
A única acção de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 

367,12 EUR, não constitui um auxílio.
Artigo 2º
Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 

executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
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com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º
1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-

tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (8), isto é, desde que Portugal 
respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam o reembolso 
de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados -Membros, 
entre 1997 e 31 de Dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de Dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 (que 
procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 mediante 
recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das sétima e nona 
condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (9), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado aos 
auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação (…)”(Carta 
de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O art. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente no-

tificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão 
final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (10).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito directo na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente à 
Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda a 
ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (11).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de Novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os actos praticados durante o período da proibição 
contida no art. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
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impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os actos inválidos»”(12). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acór-
dão de 1973 (13), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do Direito 
Comunitário, com vista a restabelecer o status quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (14).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final da 
Comissão (15). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição 
de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro de 
2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição de 
auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe-lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excepcionais.».(16)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos auxílios 
suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, como 
vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de pro-
moção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro lado, 
coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da auto -liquidação em causa 
(relativa a Setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar 
início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no artigo 6º do 
regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação 
de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (17), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (18), no caso concreto, por ilegalidade for-
mal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria que 
a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distin-
guir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas acções de promoção 
e publicidade dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respectivo 
financiamento, através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente 
da taxa cobrada aos operadores do sector vitivinícola e afecta, no essencial, ao financiamento da acti-
vidade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto -liquidação, no valor 
de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Setembro de 2007, com 
fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (19), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (20).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.
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Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de Março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do art. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de Novembro de 1991 (21).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (22).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja selectiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio entre os EM” (23).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (24), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afectação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a acções de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (art.11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto 
de não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, como 
vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. 
Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo objec-
tivo essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não 
implica, à partida, um auxílio concedido directa ou indirectamente através de recursos do Estado e, por 
outro lado, serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos auxílios 
de Estado (25).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, a 
Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das activi-
dades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do 
sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não constitui 
um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da República 
Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 
de Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam ou 
não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.



4804

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” (26) de tal medida envolver auxílios estatais (27), em termos de exigir 
a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente 
suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade 
da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o respectivo 
procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do art. 88º do TCE (ponto L das Conclu-
sões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da auto -liquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside na 
particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor de 
ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas pelas 
vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de 
Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida.
Em face de tudo o que vai exposto, não havendo dúvidas quanto à não verificação da obrigação 

de comunicação prévia, fica consequentemente prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade.» (Fim 
de citação)

Acresce dizer que, ainda que assim não se entendesse, sempre se justificaria, como foi sublinhado 
no Acórdão 84/13 de 29.05.2013, «a manutenção da autoliquidação em causa, através da aplicação 
do princípio do aproveitamento do acto (28), que há -de decorrer da regra da autonomia processual e 
procedimental dos Estados -Membros aquando da execução do Direito da UE (artigo 4º/2 do TUE) e 
do facto de o Direito da EU se dever ater aos limites decorrentes do princípio da especialidade e da 
subsidiariedade (29)”.

Com efeito, constitui jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU 
pelos Estados -Membros, “na ausência de normas de Direito da EU, devem as autoridades nacionais 
aplicar o respectivo direito nacional. Esta remissão para as regras nacionais engloba o regime do pro-
cedimento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável”.
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E, ainda que a regra da autonomia processual e procedimental dos Estados -Membros seja limitada 
por força do princípio geral da cooperação leal, o princípio da equivalência (ou não discriminação) (30), 
determina que as regras aplicáveis ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas 
que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou análogos meramente internos.

Ora, tendo em conta as circunstâncias do caso em apreço, em especial, o facto de a Comissão 
ter conhecimento perfeito de toda a situação em torno da taxa de promoção do vinho desde 2004 e 
por ter acabado por concluir não haver qualquer violação do Direito comunitário em relação a todas 
as componentes da mesma, podemos com segurança concluir que não haveria qualquer possibilidade 
de a sua intervenção poder influenciar o conteúdo material do acto de liquidação em causa. E, a ser 
assim, tal como ficou consignado entre outros, no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 31/1/2012, 
Proc n.º 17/2012, “O tribunal tributário tem o poder de não anular um acto inválido quando for seguro 
que a decisão tributária não podia ser outra, por concluir que em execução do efeito repristinatório da 
sentença anulatória não existe alternativa que não seja a de renovar o acto inválido, embora sem o vício 
que determinaria a anulação”.» (fim de citação).

7.3 É esta a jurisprudência que também aqui se acolhe e se reitera, já que se entende que a res-
pectiva fundamentação é inteiramente transponível para o caso dos autos, mesmo tendo em conta que 
ao acto de liquidação em causa se refere a Abril de 2007.

No caso em apreço, tendo em conta as circunstâncias supra referidas, e, em especial, o facto de a 
Comissão ter conhecimento perfeito de toda a situação em torno da taxa de promoção do vinho desde 
2004 e ter acabado por concluir não haver qualquer violação do Direito comunitário em relação a todas 
as componentes da mesma, podemos com segurança concluir que não haveria qualquer possibilidade 
de a sua intervenção poder influenciar o conteúdo material do acto de liquidação em causa, mesmo 
considerando ser referente àquele período de Abril de 2007.

Com efeito a anulação da totalidade da taxa de promoção, como pretende a recorrente, por vício 
formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas circunstâncias do caso, seria contrária, 
desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito no já citado Acórdão 29/13, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a 
própria doutrina a sancionar com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia 
das ajudas de Estado residem na particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o 
de impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados-
-Membros sejam perturbadas pelas vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou 
ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subsiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Acresce, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de 
Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se o julgado recorrido  - de 
improcedência da impugnação judicial deduzida – ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de 
reenvio prejudicial para o TJUE requerido pela recorrente.
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8. Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando o julgado recorrido.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 4 de Dezembro de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto.

(1) A referência a 2008 deve -se a mero lapso já que, como se constata do documento n.º 1, a que se reporta o probatório 
a taxa em causa é de Março de 2004 (cf. fls. 79).

(2) Podemos dizer que estas são as suas atribuições essenciais desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de 
Setembro, e posteriores reestruturações pelos Decretos -Leis nsº. 102/93, de 2 de Abril; n.º 99/97, de 26 de Abril; n.º 47/2007, 
de 27 de Fevereiro e, finalmente, o n.º 66/2012, de 16 de Março, sendo para o efeito dotado de autonomia administrativa.

(3) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(4) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(5) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição das Ajudas de Estado concedidas em Violação do Direito 

Comunitário, Coimbra, 1994, pp. 58 ss.
(6) Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, que estabelece as regras de execução do 

artigo 93.º do Tratado CE.
(7) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2003, p. 271.
(8) Segundo o disposto no artigo 7, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, «A 

Comissão pode acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível com o mer-
cado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante designada «decisão condicional» 
(cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64)

(9) O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os cri-
térios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três 
exercícios financeiros por empresa beneficiária.

(10) Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999.
(11) Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, “O 

Papel dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da 
última frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE ?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., p. 56.

(12) Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.
(13) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.
(14)Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.
(15) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Novembro de 1990, Processo C -354/90.
(16) Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.

(17) Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas 
de Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respectivo direito nacional, o que engloba o regime do procedi-
mento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis 
ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou 
análogos meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A 
revogação de actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, 
Revista do Ministério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, pp. 33 ss.

(18) Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos arts. 281 e 282º 
da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos plasmados 
no art. 73º do CPTA.

(19) Segundo o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produ-
zidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
sector ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, nº1, dispõe -se que “São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.

(20) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.
(21) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do 

Advogado -Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de Setembro de 1990, proc C -5/89.
(22) Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.
(23) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina Coim-

bra, 2012, p. 520.
(24) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., p. 714.
(25) Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de Julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(26) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.
(27) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de Setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38.
(28) Sobre o alcance do referido princípio, cfr., entre outros, o Acórdão do STA de 15/2/2007, proc n.º 1071/06.
(29) Cfr. CARLA AMADO GOMES/ RUI TAVARES LANCEIRO, “A revogação de actos administrativos entre o 

Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?”, Revista do Ministério Público, Ano 33, 
Outubro/Dezembro de 2012, pp. 33 ss.

(30) Sobre as dimensões principiológicas do princípio da geral cooperação, cfr. CARLA AMADO GOMES/ RUI TAVA-
RES LANCEIRO, ob. cit., pp. 33 ss. 



4807

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do vinho. Direito comunitário. Auxílio do Estado.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do ar-
tigo 92.º do Tratado de Roma (actual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar 
da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de 
controlo prévio do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atri-
buições do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., cobrada aos agentes do sector e 
representando mais de 62 % do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais (característica típica associada 
à qualificação dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I. P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Sendo, por isso, de considerar não existir «um grau suficiente de probabilidade» de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada, sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62 % do financiamento da actividade 
do IVV, I. P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV, I. P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1287/12 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de impugnação judicial n.º 352/09.7BEVIS

1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “A…………, Lda.” (a seguir Recorrente) veio recorrer para o Su-

premo Tribunal Administrativo da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que julgou 
improcedente a impugnação judicial por ela deduzida contra o indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa do acto de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo “Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.”, 
referente ao mês de Novembro de 2003.

1.2 O recurso foi admitido e a Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões 
do seguinte teor:

«
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão ofi-
ciosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Novembro de 2003.

B. A A………… não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando 
os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.
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C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sentença 
ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante» – cf. página 32 da sentença proferida nos autos –, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A………… à aludida taxa de promoção nos 
presentes autos: a violação do disposto no artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do 
TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A………… perante os órgãos jurisdicionais nacionais – cf., 
neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, 
Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art. 93.º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual 
art. 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta dispo-
sição.» – cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD – BRABANT, processo 
C -174/02 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -39/94.

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno 
comunitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição 
comunitária que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem 
a A………… teria legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos 
Estados -membros que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do 
actual n.º 1 do artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto 
esse juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da 
intervenção da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 1 do artigo 108.º do TFUE), detém a competência – exclusiva – para proceder ao exame 
permanente da compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu – ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender… – o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário [...]

73. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que auto liquidou».

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A………… não alega a 
contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não 
procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional 
e os destinados à exportação, mencionada na página 32 da sentença posta em crise).

L. A A………… sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) – cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos – cf. 
alíneas F) e G) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o procedimento 
contraditório C43/2004, junto aos autos pela A………… com a sua petição inicial e dada por integral-
mente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).
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N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão – cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de ave-
riguações contraditório C43/2004 – conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, 
que ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao disposi-
tivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos 
auxílios não notificados».

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário – juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averigua-
ções contraditório C 43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, Estado Português não lhe podia ter dado execu-
ção, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf. página 33 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e – pior – 
olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios […] O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra 
violada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição 
de uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «[…] a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a 
aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente improce-
dente» – cf. página 30 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 87.º da contestação do IVV.

W. O reembolso – ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A…………, com as demais consequências legais – requerida nos presentes autos não decorre da adop-
ção, por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em 
causa, por considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, 
aconteceria a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto 
ao âmbito dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação 
prévia e proibição de execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do 
TFUE).

X. O Estado Português não poderia cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado a 
Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
acessível em http://eurlex.europa.eu/LexUriserv.do?uri=OJ:L:2011:005:0011:0026:PT:PDF.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. Parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
acessível no link http://eurlex.europa.eu/LexUriserv.do?uri=OJ:C:2010:328:0049:0050:PT:PDF.
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AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV – A) respectivo).

BB. Tais medidas – em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos – eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.» – cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos 
por terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art. 88.º], por-
quanto «qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em 
causa, dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» – cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE 
 ÖLLEITUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante – isso sim – para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia – conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida – a 
taxa de promoção – é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa 
influencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma dimi-
nuição do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de 
promoção e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia 2 [2 Cf. entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALSTER, 
OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTLIJK NOORD -BRABANT], este 
concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado – a taxa de promoção – é parte integrante 
da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos 
auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios 
com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida – cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.» – cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 130 
da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-



4811

priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios 
propriamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando 
a ser mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da 
Comissão sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido – como o foi (cf. 
parágrafo 132 da decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento 
das campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre 
os produtos nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do 
artigo 108.º, n.º 3, do TFUE») – impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a 
anulação dos actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que 
o estabelecimento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão 
Europeia, é contrário ao Direito Comunitário – o que, em concreto, se requereu nos presentes autos 
relativamente ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Novembro de 2003 e veio a 
ser, com manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação 
da obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, 
do Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, colect., p. I -3735, 
n.º 31).» - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003 proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)» – cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, 
de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é 
afectada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por 
uma decisão final da Comissão.» – cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido 
no processo C -261/01 e 262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito di-
recto do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos 
particulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final 
da Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos 
por terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra inter-
pretação conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá-
-la -ia de efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires 
e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).» cf. parágrafo 63 
do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-
teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, 
da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último perí-
odo, do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade 
para tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas 
as consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos 
actos de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedi-
dos (v. acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires 
e Syndicat national des negociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).» – cf. 
parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.
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Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa 
e se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal – in casu, a chamada taxa de promoção – que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa 
taxa – consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de 
afectação legal percentual – financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de 
serviços e actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do 
auxílio propriamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de 
um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória – e que se 
encontra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo 
de auxílios de Estado não notificados –, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão 
sobre a respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo – e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal –, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?».

1.4 O IVV apresentou contra alegação, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção auto liquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência ao período mensal de Novembro de 2003.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso – artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.º 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações – cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao con-
trário de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a 
incompreensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido 
à sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior – cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
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estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE»  - cfr p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE – hoje, 
artigo 108.º, n.º 2 do TFUE –, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras 
do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, 
através das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da le-
gislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora 
artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consig-
nação da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa 
larga componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pre-
tensões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si auto liquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos 
pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 – cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera 
a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012 – através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 –, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
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como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cumprem 
os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

[…]
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais. Só nestes 
termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!».

1.5 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo e dada vista ao Ministério Público, 
o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer.

1.8 Colheram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.9 As questões que cumpre apreciar e decidir, a primeira suscitada pelo Recorrido e as demais 

suscitadas pela Recorrente, são as de saber
• se as conclusões das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do Código 

de Processo Civil (CPC), na redacção em vigor à data (1), assim obstando ao conhecimento do objecto 
do recurso [cfr. alíneas conclusões E), F) e G)]; na negativa,

• se a sentença incorreu em erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em 
causa nos autos, relativa ao mês de Novembro de 2003, padece de ilegalidade por falta de notificação 
prévia à Comissão Europeia em conformidade com o disposto no n.º 3 do art. 88.º do Tratado da Co-
munidade Europeia (TCE) – actual n.º 3 do art. 108.º (2) do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) – e aferir da necessidade de proceder ao reenvio prejudicial ao Tribunal de Justiça da 
União Europeia (TJUE) para conhecimento das questões colocadas na parte final das conclusões.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida foi fixada a seguinte factualidade:
«
A) No dia 12 de Dezembro de 2003, a A………… procedeu à autoliquidação da quantia de 

€ 115.827,75, a título de taxa de promoção referente ao mês de Novembro de 2003, cfr. documento 
n.º 1 junto com o pedido de revisão oficiosa.

B) O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C) Em 22/12/2008 a A………… apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida 
em A.

D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009.
E) Em 11/02/2009, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
F) No dia 1 de Dezembro de 2004 a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
(cfr. doc. n.º 2 em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo 
ainda sido adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G) Do documento da Comissão Europeia – publicado no JOUE – C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

«Auxílio Estatal – Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art 88.º do Tratado CE (2005/C 

92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa,... sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
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II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizados, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão».

2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
As questões ora trazidas em recurso a este Supremo Tribunal têm vindo a ser reiteradamente 

colocadas pela Recorrente e decididas em sentido uniforme em muitos outros processos.
Assim, por economia de meios e porque concordamos integralmente com a solução adoptada nos 

acórdãos que têm vindo a ser proferidos nesses processos, vamos limitar -nos a remeter para argumen-
tação aí aduzida, introduzindo apenas as alterações requeridas pelas circunstâncias do presente caso. 
Assim, como ficou dito no recente acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo, de 30 de Outubro de 2013, proferido no processo n.º 408/13 (3), que passamos a citar, 
as questões que importa conhecer e decidir no presente recurso são as seguintes:

– questão prévia – conclusões E) F) e G) da contra -alegação do Recorrido – saber se as conclu-
sões das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do CPC, e se, por isso, não é 
possível conhecer do objecto do recurso;

– questão de mérito – conclusões da alegação da Recorrente – saber se a sentença incorreu em 
erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em causa nos autos, relativa ao mês 
de Novembro de 2003, padece de ilegalidade por falta de notificação prévia à Comissão Europeia 
em conformidade com o disposto no art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do art. 108.º do TFUE) e aferir da 
necessidade de proceder ao reenvio prejudicial ao TJUE para conhecimento das questões colocadas na 
parte final das conclusões.

2.2.2 QUANTO À QUESTÃO PRÉVIA
O Recorrido sustenta que as alegações da Recorrente não observam o disposto no art. 685º -A do 

CPC, pelo que não deveriam ser admitidas, já que, ao invés de atacar e rebater a decisão recorrida nos 
seus fundamentos, a recorrente limita -se a invocar a incompreensão do Tribunal a quo, baseando -se 
no que já havia invocado na sua petição inicial.

Todavia, não obstante o eventual entendimento de que as conclusões da Recorrente não corres-
pondem a conclusões sintéticas (4), delas resulta, de forma clara, o fundamento pelo qual a recorrente 
pretende a revogação do julgado e qual o vício que lhe imputa: erro de julgamento por se ter olvidado 
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que a taxa de promoção padece de ilegalidade decorrente da falta de notificação prévia à Comissão 
Europeia, em conformidade com o disposto no art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE).

Deste modo, embora a Recorrente discuta ainda as mesmas questões já analisadas e decididas 
pelo Tribunal a quo – como não podia deixar de ser, por lhe estar vedado introduzir questões novas 
que não sejam de conhecimento oficioso – o certo é que explica, de forma muito clara, as razões da sua 
discordância com o julgado, ocorrendo, assim, a antítese discursiva necessária e imprescindível para 
o conhecimento do objecto do recurso.

Neste contexto, não se verifica a violação do invocado normativo nem ocorre motivo para que as 
questões colocadas no recurso não sejam conhecidas.

2.2.3 QUANTO AO MÉRITO DO RECURSO
O presente recurso é interposto da sentença que, tendo julgado improcedente a impugnação dedu-

zida pela sociedade “A…………, Lda.” contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto 
de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., referente ao mês 
de Novembro de 2003, manteve essa liquidação.

Essa improcedência radicou no entendimento de que da Decisão da Comissão Europeia de 20 de 
Julho de 2010, emitida no âmbito do procedimento de investigação C43/2004, resulta que as dúvidas 
dessa Comissão se circunscrevem apenas aos auxílios à promoção e publicidade do vinho português 
nos mercados de outros Estados -Membros e de países terceiros, e seu financiamento, não abrangendo 
os auxílios e financiamento no que tange aos serviços que o IVV presta ao sector vitivinícola, e, por 
conseguinte, não estando estes auxílios sujeitos ao regime previsto no art. 88.º, n.º 3, do Tratado de 
Roma, inexiste, no caso, proibição de execução, ou, sequer, qualquer problema de Direito Comunitário, 
sendo por isso legal o indeferimento do pedido de revisão oficiosa e a consequente cobrança da taxa.

A Recorrente insurge -se contra o assim decidido, advogando, por um lado, que a Decisão da Co-
missão Europeia de 20 de Julho de 2010 não transitou em julgado e apenas analisa a compatibilidade 
dos auxílios e da taxa de promoção quanto ao período decorrido até 31 de Dezembro de 2006; e, por 
outro lado, que qualquer decisão que venha a ser proferida pela Comissão sobre a mencionada questão 
é irrelevante na apreciação do caso vertente, porquanto a taxa de promoção é una e o Estado Português 
incumpriu a obrigação de notificação prévia e proibição de execução, nos termos do art. 88.º, n.º 3, do 
TCE, o que leva à invalidação dos actos de execução.

Neste contexto, a questão que a Recorrente coloca à apreciação deste Tribunal é a de saber se a 
sentença padece de erro de julgamento, em matéria de direito, por ter julgado que a taxa de promoção 
prevista no Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, não está sujeita ao regime previsto no art. 88.º, n.º 3, 
do Tratado de Roma (actual art. 108.º, n.º 3, do TFUE), inexistindo qualquer proibição de execução ou, 
sequer, qualquer problema de Direito Comunitário. Subsidiariamente, suscita a questão do reenvio ao 
TJUE para que, em caso de dúvida, aí seja proferida decisão sobre as questões prejudiciais que enuncia, 
em ordem a determinar da necessidade da notificação prévia da implementação da taxa de promoção 
em apreço e da legalidade da sua cobrança à luz do que dispõe o art. 88.º do TCE (actual art. 108.º do 
TFUE), bem como da possibilidade da directa invocação desta norma nos tribunais nacionais.

Estas questões são, todavia, em tudo idênticas (até nos pressupostos de facto) às que foram deci-
didas neste Supremo Tribunal pelo acórdão proferido em 23 de Abril de 2013, no recurso n.º 29/13 (5), 
e no qual, com fundamentação que merece a nossa inteira adesão, se concluiu no sentido da manu-
tenção da autoliquidação aí em causa e de que ficava prejudicado o pedido de reenvio prejudicial, por 
inutilidade – acórdão a que se seguiram muitos outros, nomeadamente, os prolatados em 30 de Abril 
de 2003, no processo n.º 292/13; em 22 de Maio de 2013, nos processos n.ºs 9/13, 44/13, 48/13, 53/13, 
200/13 e 1311/12; em 29 de Maio de 2013, nos processos n.ºs 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/12; em 
26 de Junho de 2013, nos processos n.ºs 1329/12 e 55/13; em 10 de Julho de 2013, nos processos n.ºs 
44/13, 9/13, 53/13 e 200/13; de 2 de Outubro de 2013, nos processos n.ºs 1221/12, 46/13 e 177/13; 
de 23 de Outubro de 2013, nos processos n.ºs 1464/12, 31/13, 176/13 e 207/13; de 30 de Outubro de 
2013, nos processos n.ºs 193/13, 408/13, 1081/13, 1138/13 e 1147/13.

A doutrina expendida nesse acórdão proferido no processo n.º 29/13 é inteiramente transponível 
para o presente caso – sendo, aliás, as alegações e contra -alegações substancialmente idênticas – e 
encontra -se alicerçada nas razões jurídicas resumidas no respectivo sumário.

Deste modo, atentando na regra constante n.º 3 do art. 8.º do Código Civil – que impõe ao 
julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma 
interpretação e aplicação uniformes do direito – e não se vendo que a Recorrente invoque em juízo 
novas razões que infirmem a fundamentação em que assentou essa decisão ou que levem a inflectir 
ou a divergir do entendimento aí afirmado, impõe -se remeter para essa fundamentação, que assim se 
acolhe e subscreve na íntegra.

Termos em que se irá negar provimento ao recurso com a fundamentação constante do aludido 
acórdão, desse modo ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE 
formulado pela Recorrente.
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2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, decalcadas do sumário do referido 

acórdão dessa Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Abril 
de 2013, proferido no processo n.º 29/13:

I  - Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional nacional pode ser 
conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do art. 92.º do Tratado de Roma (actual art. 107.º 
do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o pro-
cesso de controlo prévio do art. 108.º, n.º 3, do TFUE.

II  - A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições do Instituto 
da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando mais de 62% do orçamento 
afecto ao financiamento dos serviços de coordenação geral do mesmo) ao não implicar à partida um 
auxílio concedido pelo Estado ou proveniente de recursos estatais (característica típica associada à 
qualificação dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo procedi-
mento legislativo de criação.

III  - Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de averiguação, que 
a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um auxílio 
de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a 
pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

IV  - Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de tal medida 
envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento 
legislativo de criação da taxa, nem a consequente suspensão da sua execução.

V  - A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não está em causa a 
finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito Comunitário), afigura -se desproporcionada, 
sobretudo se se tiver em conta que a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento 
da actividade do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais do que 
uma pequena parte.

VI  - A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento do orça-
mento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como consequência a violação dos 
princípios da confiança e da segurança jurídica.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo, em conferência, acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.
Junte cópia certificada do acórdão proferido em 23 de Abril de 2013, no processo n.º 29/13.

Lisboa, 4 de Dezembro de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Valente Torrão — Casimiro 
Gonçalves.

Nota: O acórdão supra identificado encontra -se publicado em apêndice ao Diário da Repú-
blica, no volume correspondente à data em que foi proferido.

(1) Na redacção vigente até 31 de Agosto de 2103; na redacção dada ao Código de Processo Civil pela Lei n.º 41/2013, 
de 26 de Junho, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 36/2013, de 12 de Agosto, corresponde -lhe o n.º 3 do art. 639.º.

(2) «Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos 
relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que determinado projecto de auxílio não 
é compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107.º, deve sem demora dar início ao procedimento previsto no 
número anterior. O Estado -Membro em causa não pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento 
haver sido objecto de uma decisão final».«»

(3) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
8ef8f856c99835b980257c1a004282dd?OpenDocument.

(4) O que, porventura, poderia ter conduzido a oportuno convite no sentido de que fossem sintetizadas, em conformidade 
com o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do CPC.

(5) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
4e814ebe3e52143980257b65003c2170?OpenDocument. 

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Processo n.º 1289/12 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
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Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1  - RELATÓRIO
1. A………………, Lda., com os demais sinais dos autos, notificada do acórdão proferido em 

25 de Setembro de 2013 (a fls. 393 a 426 dos autos) que negou provimento ao recurso por si interposto 
da sentença do Tribunal Administrativo Fiscal de Viseu, que julgara improcedente a impugnação judi-
cial deduzida contra o acto de indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de taxa 
de promoção relativa ao mês de Agosto de 2004, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, vem, 
ao abrigo do disposto no art. 125º do CPPT e nos arts. 615º n.º 1 alínea d) (anterior artigo 668º n.º 1 
alínea d)), 615º nº4 (anterior artigo 668º, n.º 4) 666º (anterior 716º), 197º n.º 1 (anterior 203º, n.º 1) e 
199º n.º 1 (anterior 205º, n.º 1 do CPC), arguir nulidades processuais decorrentes da violação do princí-
pio do contraditório e por ter sido apreciada matéria de facto, bem como invocar a nulidade do próprio 
acórdão, por omissão de pronúncia, quer por não se ter declarado incompetente em razão da hierarquia 
(já que se trata de excepção que é de conhecimento oficioso), quer por não se ter pronunciado sobre a 
violação de normas comunitárias (em concreto, a norma constante do n.º 4 do art. 2º do Regulamento 
(CE) n.º 1998/2006, da Comissão – e bem assim o vício de inconstitucionalidade (ao não proceder ao 
requerido reenvio prejudicial para o TJUE, em alegada violação do parágrafo 3 do art. 267º do TFUE 
e do art. 8º da CRP.

2. Respondeu o Instituto da Vinha e do Vinho, IP., nos termos de fls. 448 a 453 dos autos, no 
sentido de que inexistem inequivocamente as nulidades arguidas, devendo manter -se “in totum” o 
acórdão proferido.

3. Dispensando -se os Vistos, dada a simplicidade da questão, cabe deliberar.
4. Apreciando, pois:
O acórdão ora reclamado limita -se a reiterar, acolhendo na íntegra e reproduzindo a respectiva 

fundamentação, o já então decidido por acórdão deste Supremo Tribunal, de 26/06/2013, proferido no 
recurso nº29/13.

A este acórdão foram, entretanto, também imputadas, pela recorrente, nulidades e inconstitucio-
nalidade (nulidades por violação do princípio do contraditório e por contradição entre os fundamentos 
e a decisão e inconstitucionalidade pela decisão de não reenvio), sendo que as demais também arguidas 
nos presentes autos o foram igualmente em relação ao acórdão deste STA, proferido no rec. n.º 1503/12.

E em ambos os casos, todas foram julgadas não verificadas e improcedentes por acórdãos deste 
mesmo STA, de 26/6/2013, proferidos nos ditos recursos nºs. 29/13 e 1503/12.

É este julgamento que também aqui se reitera, nos termos e com os fundamentos constantes 
desses acórdãos do STA (de 26/6/2013  - recursos nºs. 29/13 e 1503/12), para os quais se remete, salvo 
quanto à alegada nulidade resultante de contradição entre os fundamentos e a decisão, não arguida nos 
presentes autos.

Razão pela qual e consequentemente se indeferirá o requerido.
DECISÃO
Assim, nos termos e pelos fundamentos, na parte aplicável, constantes dos preditos acórdãos deste 

STA, de 26/6/2013 (recs. nºs. 29/13 e 1503/12), acordam os juízes da secção de Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o requerido.

Custas pela requerente.

Lisboa, 4 de Dezembro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Processo n.º 1330/12 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

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

1  - RELATÓRIO
1. A………………., Lda., com os demais sinais dos autos, notificada do acórdão proferido em 25 

de Setembro de 2013 (a fls. 362 a 396 dos autos) que negou provimento ao recurso por si interposto da 
sentença do Tribunal Administrativo Fiscal de Viseu, que julgara improcedente a impugnação judicial 
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deduzida contra o acto de indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de taxa de 
promoção relativa ao mês de Maio de 2003, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, vem, ao abrigo 
do disposto no art. 125º do CPPT e nos arts. 615º n.º 1 alínea d) (anterior artigo 668º n.º 1 alínea d)), 
615º n.º 4 (anterior artigo 668º, n.º 4) 666º (anterior 716º), 197º n.º 1 (anterior 203º, n.º 1) e 199º n.º 1 
(anterior 205º, n.º 1 do CPC), arguir nulidades processuais decorrentes da violação do princípio do 
contraditório e por ter sido apreciada matéria de facto, bem como invocar a nulidade do próprio acór-
dão, por omissão de pronúncia, quer por não se ter declarado incompetente em razão da hierarquia 
(já que se trata de excepção que é de conhecimento oficioso), quer por não se ter pronunciado sobre a 
violação de normas comunitárias (em concreto, a norma constante do n.º 4 do art. 2º do Regulamento 
(CE) n.º 1998/2006, da Comissão — e bem assim o vício de inconstitucionalidade (ao não proceder ao 
requerido reenvio prejudicial para o TJUE, em alegada violação do parágrafo 3 do art. 267º do TFUE 
e do art. 8º da CRP.

2. Respondeu o Instituto da Vinha e do Vinho, I.P, nos termos de fls. 418 a 423 dos autos, no 
sentido de que inexistem inequivocamente as nulidades arguidas, devendo manter -se “in totum” o 
acórdão proferido.

3. Dispensando -se os Vistos, dada a simplicidade da questão, cabe deliberar.
4. Apreciando, pois:
O acórdão ora reclamado limita -se a reiterar, acolhendo na íntegra e reproduzindo a respectiva 

fundamentação, o já então decidido por acórdão deste Supremo Tribunal, de 26/06/2013, proferido no 
recurso nº29/13.

A este acórdão foram, entretanto, também imputadas, pela recorrente, nulidades e inconstitucio-
nalidade (nulidades por violação do princípio do contraditório e por contradição entre os fundamentos 
e a decisão e inconstitucionalidade pela decisão de não reenvio), sendo que as demais também arguidas 
nos presentes autos o foram igualmente em relação ao acórdão deste STA, proferido no rec. n.º 1503/12.

E em ambos os casos, todas foram julgadas não verificadas e improcedentes por acórdãos deste 
mesmo STA, de 26/6/2013, proferidos nos ditos recursos nºs. 29/13 e 1503/12.

É este julgamento que também aqui se reitera, nos termos e com os fundamentos constantes 
desses acórdãos do STA (de 26/6/2013  - recursos nºs. 29/13 e 1503/12), para os quais se remete, salvo 
quanto à alegada nulidade resultante de contradição entre os fundamentos e a decisão, não arguida nos 
presentes autos.

Razão pela qual e consequentemente se indeferirá o requerido.
DECISÃO
Assim, nos termos e pelos fundamentos, na parte aplicável, constantes dos preditos acórdãos deste 

STA, de 26/6/2013 (recs. nºs. 29/13 e 1503/12), acordam os juízes da secção de Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o requerido.

Custas pela requerente.

Lisboa, 4 de Dezembro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do vinho. Direito comunitário. Auxílio do Estado.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do ar-
tigo 92.º do Tratado de Roma (actual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar 
da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de 
controlo prévio do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II  — A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atri-
buições do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., cobrada aos agentes do sector e 
representando mais de 62 % do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais (característica típica associada 
à qualificação dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.
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 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I. P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Sendo, por isso, de considerar não existir «um grau suficiente de probabilidade» de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada, sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62 % do financiamento da actividade 
do IVV., I. P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I. P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1334/12 -30.
Recorrente: A…………..
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de impugnação judicial n.º 401/09.9BEVIS.

1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “A……….” (a seguir Recorrente) veio recorrer para o Supremo 

Tribunal Administrativo da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que julgou impro-
cedente a impugnação judicial por ela deduzida contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa 
do acto de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo “Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.”, referente 
ao mês de Fevereiro de 2007.

1.2 O recurso foi admitido e a Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões 
do seguinte teor:

«
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-

cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Fevereiro de 2007.

B. A A………… não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando 
os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação da 
pretensão da Impugnante» – cf. página 32 da sentença proferida nos autos –, sendo que neste entendi-
mento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto é 
que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de noti-
ficação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A……… à aludida taxa de promoção nos pre-
sentes autos: a violação do disposto no artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) 
e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A……… perante os órgãos jurisdicionais nacionais – cf., 
neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, 
Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito directo 
da proibição de execução prevista no art. 93.º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual art. 88.º, 
n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposição.» – cf. 
Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD – BRABANT, processo C -174/02 
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[sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, Acórdão de 
21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -39/94.

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno comu-
nitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição comunitária 
que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A……… teria 
legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros 
que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do 
artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de 
compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da intervenção 
da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 1 
do artigo 108.º do TFUE), detém a competência – exclusiva – para proceder ao exame permanente da 
compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu – ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender… – o 
teor da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita 
e detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário [...]

74. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou».

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A……… não alega a 
contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não 
procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e 
os destinados à exportação, mencionada na página 32 da sentença posta em crise).

L. A A……… sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) – cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos – cf. 
alíneas F) e G) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o procedimento 
contraditório C43/2004, junto aos autos pela A…… com a sua petição inicial e dada por integralmente 
reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão – cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004 – conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, que 
ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em 
causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios 
não notificados».

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário – juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações 
contraditório C 43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, Estado Português não lhe podia ter dado execução, 
atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual 
n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
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se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf. página 33 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e – pior – 
olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios […] O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra violada 
no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de uma 
qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e países terceiros” para procurar justificar que «a instauração pela impugnante da presente acção de 
impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a 
aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente impro-
cedente» – cf. página 30 e 31 da sentença ora posta em crise, reproduzindo os artigos 81.º e 82.º da 
contestação do IVV.

W. O reembolso – ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A……………., com as demais consequências legais – requerida nos presentes autos não decorre da 
adopção, por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em 
causa, por considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, 
aconteceria a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao 
âmbito dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia 
e proibição de execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado a 
Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
decisão que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. Parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV.

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV – A) respectivo).

BB. Tais medidas – em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos – eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas por 
mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a juris-
prudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as jurisdições 
nacionais devem acautelar, desprotegidos.» – cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a petição de 
impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art. 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» – cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante – isso sim – para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.
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EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia – conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida – a 
taxa de promoção – é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa in-
fluencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição 
do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção 
e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia 2 [Cf. entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALSTER, 
OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTLIJK NOORD -BRABANT], 
este concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado – a taxa de promoção – é parte integrante 
da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos 
auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios 
com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida – cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.» – cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 130 
da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio modo 
de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível com as 
normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio propriamente 
dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores nacionais 
do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios pro-
priamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido – como o foi (cf. pará-
grafo 132 da decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das cam-
panhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos 
nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108.º, 
n.º 3, do TFUE») – impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos 
actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabeleci-
mento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é 
contrário ao Direito Comunitário – o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente 
ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Fevereiro de 2007 e veio a ser, com manifesto 
erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, do 
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Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003 proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)» – cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, 
de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.» – cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no 
processo C -261/01 e 262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito di-
recto do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos 
particulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da 
Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por 
terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).» cf. parágrafo 63 do Acórdão 
do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-
teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as con-
sequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des negociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).» – cf. parágrafo 64 
do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em 
crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa 
e se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal – in casu, a chamada taxa de promoção – que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
– consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual – financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória – e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados –, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre 
a respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo – e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida me-
dida parafiscal –, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
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da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?».

1.4 O IVV apresentou contra alegação, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção auto liquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência ao período mensal de Fevereiro de 2007.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso – cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.º 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações – cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior – cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE»  - cfr p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
– hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE –, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as 
regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação co-
munitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º 
do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.
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M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 

dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si auto liquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 – cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas ao respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012 – através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 –, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cumprem 
os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

[…]
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais. Só nestes 
termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!».

1.5 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo e dada vista ao Ministério Público, 
o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer.

1.8 Colheram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.9 As questões que cumpre apreciar e decidir, a primeira suscitada pelo Recorrido e as demais 

suscitadas pela Recorrente, são as de saber
• se as conclusões das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do Código 

de Processo Civil (CPC), na redacção em vigor à data (1), assim obstando ao conhecimento do objecto 
do recurso [cfr. alíneas conclusões E), F) e G)]; na negativa,
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• se a sentença incorreu em erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em 
causa nos autos, relativa ao mês de Fevereiro de 2007, padece de ilegalidade por falta de notificação 
prévia à Comissão Europeia em conformidade com o disposto no n.º 3 do art. 88.º do Tratado da Co-
munidade Europeia (TCE) – actual n.º 3 do art. 108.º (2) do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) – e aferir da necessidade de proceder ao reenvio prejudicial ao Tribunal de Justiça da 
União Europeia (TJUE) para conhecimento das questões colocadas na parte final das conclusões.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida foi fixada a seguinte factualidade:
«
A) No dia 29 de Março de 2007, a A… procedeu à autoliquidação da quantia de € 22.137,76, a 

título de taxa de promoção referente ao mês de Fevereiro de 2007, cfr. documento n.º 1, junto com o 
pedido de revisão oficiosa.

B) O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C) Em 22/12/2008 a A… apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida em A.
D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009.
E) Em 11/02/2009, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
F) No dia 1 de Dezembro de 2004 a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE (cfr. 
doc. n.º 2 em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado 
sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo ainda sido 
adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G) No documento da Comissão Europeia – publicado no JOUE – C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxílio Estatal – Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art 88.º do Tratado CE
(2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes auto, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa,... sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizados, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;
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 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão».

2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
As questões ora trazidas em recurso a este Supremo Tribunal têm vindo a ser reiteradamente 

colocadas pela Recorrente e decididas em sentido uniforme em muitos outros processos.
Assim, por economia de meios e porque concordamos integralmente com a solução adoptada nos 

acórdãos que têm vindo a ser proferidos nesses processos, vamos limitar -nos a remeter para argumen-
tação aí aduzida, introduzindo apenas as alterações requeridas pelas circunstâncias do presente caso. 
Assim, como ficou dito no recente acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo, de 30 de Outubro de 2013, proferido no processo n.º 408/13 (3), que passamos a citar, 
as questões que importa conhecer e decidir no presente recurso são as seguintes:

– questão prévia – conclusões E), F) e G) da contra -alegação do Recorrido – saber se as conclu-
sões das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do CPC, e se, por isso, não é 
possível conhecer do objecto do recurso;

– questão de mérito – conclusões da alegação da Recorrente – saber se a sentença incorreu em 
erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em causa nos autos, relativa ao mês 
de Fevereiro de 2007, padece de ilegalidade por falta de notificação prévia à Comissão Europeia em 
conformidade com o disposto no art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do art. 108.º do TFUE) e aferir da ne-
cessidade de proceder ao reenvio prejudicial ao TJUE para conhecimento das questões colocadas na 
parte final das conclusões.

2.2.2 QUANTO À QUESTÃO PRÉVIA
O Recorrido sustenta que as alegações da Recorrente não observam o disposto no art. 685º -A do 

CPC, pelo que não deveriam ser admitidas, já que, ao invés de atacar e rebater a decisão recorrida nos 
seus fundamentos, a recorrente limita -se a invocar a incompreensão do Tribunal a quo, baseando -se 
no que já havia invocado na sua petição inicial.

Todavia, não obstante o eventual entendimento de que as conclusões da Recorrente não corres-
pondem a conclusões sintéticas (4), delas resulta, de forma clara, o fundamento pelo qual a recorrente 
pretende a revogação do julgado e qual o vício que lhe imputa: erro de julgamento por se ter olvidado 
que a taxa de promoção padece de ilegalidade decorrente da falta de notificação prévia à Comissão 
Europeia, em conformidade com o disposto no art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE).

Deste modo, embora a Recorrente discuta ainda as mesmas questões já analisadas e decididas 
pelo Tribunal a quo – como não podia deixar de ser, por lhe estar vedado introduzir questões novas 
que não sejam de conhecimento oficioso – o certo é que explica, de forma muito clara, as razões da sua 
discordância com o julgado, ocorrendo, assim, a antítese discursiva necessária e imprescindível para 
o conhecimento do objecto do recurso.

Neste contexto, não se verifica a violação do invocado normativo nem ocorre motivo para que as 
questões colocadas no recurso não sejam conhecidas.

2.2.3 QUANTO AO MÉRITO DO RECURSO
O presente recurso é interposto da sentença que, tendo julgado improcedente a impugnação 

deduzida pela sociedade A……….. contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de 
liquidação da taxa de promoção cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., referente ao mês de 
Fevereiro de 2007, manteve essa liquidação.

Essa improcedência radicou no entendimento de que da Decisão da Comissão Europeia de 20 de 
Julho de 2010, emitida no âmbito do procedimento de investigação C43/2004, resulta que as dúvidas 
dessa Comissão se circunscrevem apenas aos auxílios à promoção e publicidade do vinho português 
nos mercados de outros Estados -Membros e de países terceiros, e seu financiamento, não abrangendo 
os auxílios e financiamento no que tange aos serviços que o IVV presta ao sector vitivinícola, e, por 
conseguinte, não estando estes auxílios sujeitos ao regime previsto no art. 88.º, n.º 3, do Tratado de 
Roma, inexiste, no caso, proibição de execução, ou, sequer, qualquer problema de Direito Comunitário, 
sendo por isso legal o indeferimento do pedido de revisão oficiosa e a consequente cobrança da taxa.

A Recorrente insurge -se contra o assim decidido, advogando, por um lado, que a Decisão da Co-
missão Europeia de 20 de Julho de 2010 não transitou em julgado e apenas analisa a compatibilidade 
dos auxílios e da taxa de promoção quanto ao período decorrido até 31 de Dezembro de 2006; e, por 
outro lado, que qualquer decisão que venha a ser proferida pela Comissão sobre a mencionada questão 
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é irrelevante na apreciação do caso vertente, porquanto a taxa de promoção é una e o Estado Português 
incumpriu a obrigação de notificação prévia e proibição de execução, nos termos do art. 88.º, n.º 3, do 
TCE, o que leva à invalidação dos actos de execução.

Neste contexto, a questão que a Recorrente coloca à apreciação deste Tribunal é a de saber se a 
sentença padece de erro de julgamento, em matéria de direito, por ter julgado que a taxa de promoção 
prevista no Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, não está sujeita ao regime previsto no art. 88.º, n.º 3, 
do Tratado de Roma (actual art. 108.º, n.º 3, do TFUE), inexistindo qualquer proibição de execução ou, 
sequer, qualquer problema de Direito Comunitário. Subsidiariamente, suscita a questão do reenvio ao 
TJUE para que, em caso de dúvida, aí seja proferida decisão sobre as questões prejudiciais que enuncia, 
em ordem a determinar da necessidade da notificação prévia da implementação da taxa de promoção 
em apreço e da legalidade da sua cobrança à luz do que dispõe o art. 88.º do TCE (actual art. 108.º do 
TFUE), bem como da possibilidade da directa invocação desta norma nos tribunais nacionais.

Estas questões são, todavia, em tudo idênticas (até nos pressupostos de facto) às que foram decididas 
neste Supremo Tribunal pelo acórdão proferido em 23 de Abril de 2013, no recurso n.º 29/13 (5), e no 
qual, com fundamentação que merece a nossa inteira adesão, se concluiu no sentido da manutenção da 
autoliquidação aí em causa e de que ficava prejudicado o pedido de reenvio prejudicial, por inutilidade 
– acórdão a que se seguiram muitos outros, nomeadamente, os prolatados em 30 de Abril de 2003, no 
processo n.º 292/13; em 22 de Maio de 2013, nos processos n.ºs 9/13, 44/13, 48/13, 53/13, 200/13 e 
1311/12; em 29 de Maio de 2013, nos processos n.ºs 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/12; em 26 de Junho 
de 2013, nos processos n.ºs 1329/12 e 55/13; em 10 de Julho de 2013, nos processos n.ºs 44/13, 9/13, 
53/13 e 200/13; de 2 de Outubro de 2013, nos processos n.ºs 1221/12, 46/13 e 177/13; de 23 de Outubro 
de 2013, nos processos n.ºs 1464/12, 31/13, 176/13 e 207/13; de 30 de Outubro de 2013, nos processos 
n.ºs 193/13, 408/13, 1081/13, 1138/13 e 1147/13.

A doutrina expendida nesse acórdão proferido no processo n.º 29/13 é inteiramente transponível 
para o presente caso – sendo, aliás, as alegações e contra -alegações substancialmente idênticas – e 
encontra -se alicerçada nas razões jurídicas resumidas no respectivo sumário.

Deste modo, atentando na regra constante n.º 3 do art. 8.º do Código Civil – que impõe ao 
julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma 
interpretação e aplicação uniformes do direito – e não se vendo que a Recorrente invoque em juízo 
novas razões que infirmem a fundamentação em que assentou essa decisão ou que levem a inflectir 
ou a divergir do entendimento aí afirmado, impõe -se remeter para essa fundamentação, que assim se 
acolhe e subscreve na íntegra.

Termos em que se irá negar provimento ao recurso com a fundamentação constante do aludido 
acórdão, desse modo ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE 
formulado pela Recorrente.

2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, decalcadas do sumário do referido 

acórdão dessa Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Abril 
de 2013, proferido no processo n.º 29/13:

I  - Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional nacional pode ser 
conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do art. 92.º do Tratado de Roma (actual art. 107.º 
do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o pro-
cesso de controlo prévio do art. 108.º, n.º 3, do TFUE.

II  - A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições do Instituto 
da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando mais de 62% do orçamento 
afecto ao financiamento dos serviços de coordenação geral do mesmo) ao não implicar à partida um 
auxílio concedido pelo Estado ou proveniente de recursos estatais (característica típica associada à 
qualificação dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo procedi-
mento legislativo de criação.

III  - Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de averiguação, que 
a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um auxílio 
de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a 
pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

IV  - Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de tal medida 
envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento 
legislativo de criação da taxa, nem a consequente suspensão da sua execução.

V  - A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não está em causa a 
finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito Comunitário), afigura -se desproporcionada, 
sobretudo se se tiver em conta que a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento 
da actividade do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais do que 
uma pequena parte.
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VI  - A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento do orça-
mento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como consequência a violação dos 
princípios da confiança e da segurança jurídica.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo, em conferência, acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.
Junte cópia certificada do acórdão proferido em 23 de Abril de 2013, no processo n.º 29/13.

Lisboa, 4 de Dezembro de 2013 — Francisco Rothes (relator) — Valente Torrão — Casimiro 
Gonçalves.

Nota: O acórdão supra identificado encontra -se publicado em apêndice ao Diário da Repú-
blica, no volume correspondente à data em que foi proferido.

(1) Na redacção vigente até 31 de Agosto de 2103; na redacção dada ao Código de Processo Civil pela Lei n.º 41/2013, de 
26 de Junho, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 36/2013, de 12 de Agosto, corresponde -lhe o n.º 3 do artigo 639.º

(2) «Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos 
relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que determinado projecto de auxílio não 
é compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107.º, deve sem demora dar início ao procedimento previsto no 
número anterior. O Estado -Membro em causa não pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento 
haver sido objecto de uma decisão final».«»

(3) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/8ef8f856c99835b980257c1a004282dd?OpenDocument.
(4) O que, porventura, poderia ter conduzido a oportuno convite no sentido de que fossem sintetizadas, em conformidade 

com o disposto no n.º 3 do artigo 685.º -A do CPC.
(5) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/4e814ebe3e52143980257b65003c2170?OpenDocument. 

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Reclamação para a conferência. Extinção da instância. Custas.

Sumário:

 I — A parte que se sinta prejudicada por um despacho do relator que não seja de mero 
expediente, pode dele reclamar para a conferência.

 II — A extinção da execução fiscal pelo pagamento implica a inutilidade superveniente 
da reclamação judicial que aquele que foi chamado ao processo, por reversão, 
na qualidade de responsável subsidiário, deduziu contra a decisão aí proferida e 
pela qual lhe foi indeferido o pedido de prestação de garantia.

 III — Tendo o pagamento sido efectuado pela sociedade originária devedora, não pode 
considerar -se que a inutilidade superveniente da lide seja imputável à Fazenda 
Pública, motivo por que não vemos como, face à regra do artigo 536.º, n.º 3  (antes, 
450.º, n.º 3) do CPC, a responsabilidade pelas custas possa deixar de recair sobre 
o reclamante, que na reclamação do artigo 276.º do CPPT assume a posição de 
autor, enquanto a Fazenda Pública assume a de réu.

Processo n.º 1364/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Reclamação para a conferência do despacho do relator que julgou extinta a instância e prejudi-
cado o conhecimento do recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de reclamação de actos 
do órgão de execução fiscal com o n.º 168/13.6BELLE

1. RELATÓRIO
1.1 A…….. (adiante Recorrente ou Reclamante) interpôs recurso para este Supremo Tribunal 

Administrativo da sentença proferida pela Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, que in-
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deferiu a reclamação de actos do órgão da execução fiscal deduzida ao abrigo dos arts. 276.º e 278.º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) da decisão do Chefe do Serviço de Finanças 
de Tavira, de indeferimento do pedido de prestação de caução e de suspensão da execução fiscal que, 
instaurada contra uma sociedade, reverteu contra ele, por ter sido considerado responsável subsidiário 
pela dívida exequenda.

1.2 O recurso foi admitido por despacho da Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, 
que ordenou a sua subida de imediato, nos próprios autos e com efeito meramente devolutivo.

Do mesmo passo, em face da informação de que a execução fiscal fora julgada extinta pelo pa-
gamento, a Juíza ordenou a notificação do Recorrente para dizer se mantinha o interesse no recurso e, 
perante o silêncio, ordenou a subida dos autos ao tribunal ad quem, por considerar que a este competia 
pronunciar -se sobre o «efeito da extinção da execução fiscal sobre o curso da lide».

1.3 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Pú-
blico e o Procurador -Geral Adjunto apôs o seu visto.

1.4 O relator proferiu despacho, julgando extinta a instância por inutilidade superveniente da 
instância e, assim prejudicado o conhecimento do recurso, e condenando o Recorrente nas custas.

1.5 Notificado dessa decisão, o Recorrente veio requerer que sobre a mesma recaia acórdão, ao 
abrigo do disposto no n.º 3 do art. 652.º do Código de Processo Civil (1) (CPC). Não indicou os motivos 
por que discorda do despacho do relator.

1.6 A Fazenda Pública, notificada nos termos da parte final do n.º 3 do art. 652.º do CPC, veio 
pronunciar -se no sentido da manutenção do despacho reclamado que, a seu ver, «é totalmente claro e 
preciso no tratamento das questões decidendas», não se vislumbrando as razões por que o Recorrente 
dele reclama para a conferência, tanto mais que (i) «o Reclamante até concorda a fls. 186 dos autos 
com a decisão de julgar extinta a instância por inutilidade superveniente da lide», (ii) essa extinção 
da instância tem como consequência que o conhecimento do recurso fique prejudicado, pelo «não se 
compreende que o Reclamante não se opondo à decisão de julgar extinta a instância por inutilidade 
superveniente da lide, mantenha interesse no recurso» e (iii) «mesmo no que se refere à condenação 
em custas, também o douto despacho é exaustivo e preciso nos fundamentos da decisão».

1.7 Com dispensa de vistos, dado o carácter urgente do processo, cumpre apreciar e decidir.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Com interesse para a decisão a proferir, há que considerar o seguinte circunstancialismo proces-

sual, revelado pela consulta dos autos:
a) a execução fiscal com o n.º 1139201201012053, instaurada pelo Serviço de Finanças de Ta-

vira contra a sociedade denominada “B………, Lda.” para cobrança coerciva de uma dívida de IRC, 
reverteu contra A………., que o órgão da execução fiscal considerou responsável subsidiário pela 
dívida exequenda;

b) aquele revertido apresentou oposição à execução fiscal e, quando notificado nos termos e 
para os efeitos dos arts. 212.º e 169.º, n.º 5, do CPPT, requereu a prestação de caução e a suspensão 
da execução fiscal;

c) o Chefe do Serviço de Finanças de Tavira indeferiu o pedido e A………. reclamou judicialmente 
dessa decisão, ao abrigo do disposto nos arts. 276.º e segs. do CPPT;

d) a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé indeferiu a reclamação judicial e o Re-
clamante recorreu dessa sentença para o Supremo Tribunal Administrativo;

e) já depois admitido o recurso jurisdicional, foi dado conhecimento no processo de que a execução 
fiscal foi julgada extinta pelo pagamento, efectuado pela sociedade originária devedora;

f) notificado por carta registada em 10 de Julho de 2013 para dizer se mantinha interesse no recurso, 
esgotou -se o prazo concedido para o efeito sem que o Reclamante tivesse vindo a juízo manifestar a 
sua posição;

g) em 11 de Setembro de 2013, o relator a quem o recurso foi distribuído no Supremo Tribunal 
Administrativo proferiu despacho pelo qual julgou extinta a instância por inutilidade superveniente da 
lide e, assim, prejudicado o conhecimento do recurso, bem como condenou o Recorrente nas custas;

h) em 12 de Setembro de 2013, deu entrada no Supremo Tribunal Administrativo, como expediente 
vindo do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, um requerimento aí entrado no dia 2 do mesmo 
mês, no qual o Recorrente, alegando que a sua resposta à notificação dita em g) «seguiu, por lapso, 
para um outro endereço electrónico, que não o do tribunal», anexou a dita resposta, na qual concluiu 
que «não se opõe à extinção da presente instância», mas que «sempre deverá ser imputada à Fazenda 
Nacional a responsabilidade pelas custas, porque a impossibilidade ou inutilidade superveniente da 
lide não é seguramente imputável ao ora Requerente – cfr. artigo 450.º, n.º 3, parte final do CPC»;

i) por requerimento entrado no Supremo Tribunal Administrativo em 27 de Setembro de 2013, o 
Reclamante requereu que sobre o despacho dito em g) recaísse acórdão.
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2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
Vem o Reclamante pedir que recaia um acórdão sobre o despacho do relator, que julgou extinta a 

instância por inutilidade superveniente da lide e, assim, prejudicado o conhecimento do recurso, bem 
como condenou o Recorrente nas custas.

Como é sabido, os tribunais superiores, em regra e como forma de melhor garantir os interesses 
das partes, funcionam como tribunais colectivos, em conferência de três juízes, que decidem as questões 
por maioria, o que poderá implicar a intervenção do presidente, para obviar a situações em que não 
se consiga formar maioria (cfr. arts. 17.º e 35.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais e 
arts. 659.º, n.º 3, do CPC).

Há no entanto, a possibilidade de muitas questões serem decididas pelo juiz relator. Designada-
mente, nos termos do n.º 1 do art. 652.º do CPC (antigo art. 700.º do mesmo Código, «O juiz a quem 
o processo for distribuído fica a ser o relator, incumbindo -lhe deferir todos os termos do recurso até 
final»; e o n.º 3 do mesmo artigo dispõe: «Salvo o disposto no n.º 6 do artigo 641.º, quando a parte se 
considere prejudicada por qualquer despacho do relator, que não seja de mero expediente, pode requerer 
que sobre a matéria do despacho recaia um acórdão; o relator deve submeter o caso à conferência, 
depois de ouvida a parte contrária».

Ou seja, como diz FERNANDO AMÂNCIO FERREIRA, «[s]empre que a parte se considere 
prejudicada por qualquer decisão do relator, quer seja a que julgue sumariamente o recurso, nos 
termos previstos no art. 705.º [actual art. 656.º], quer seja a que julgue extinta a instância por causa 
diversa do julgamento, quer seja qualquer outra proferida no decurso da preparação do processo, 
pode requerer, no prazo de 10 dias que sobre o despacho recaia um acórdão (art. 700.º, n.º 3) [actual 
art. 652.º, n.º 3]» (2).

É o que sucede no caso sub judice: o Reclamante requereu que sobre o despacho do relator de 
fls. 173 a 175 – que julgou extinta a instância e, assim, prejudicado o conhecimento do recurso – recaia 
um acórdão.

Se bem que o Reclamante não indique os motivos por que discorda daquele despacho, nem o 
sentido em que entende que este deveria ter decidido, do expediente que nos foi remetido pelo Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Loulé – e que, porque intempestivamente aí entrado, não permitiu que fosse 
tido em conta na decisão reclamada – podemos verificar que a sua discordância se restringe à matéria da 
condenação em custas. Na verdade, o ora Reclamante deixou aí expresso que «não se opõe à extinção 
da presente instância», o que traduz a aceitação da perda de utilidade do recurso, mas que «sempre 
deverá ser imputada à Fazenda Nacional a responsabilidade pelas custas, porque a impossibilidade ou 
inutilidade superveniente da lide não é seguramente imputável ao ora Requerente – cfr. artigo 450.º, 
n.º 3, parte final do CPC».

Assim, sem prejuízo de subscrevermos a decisão reclamada na parte em que julgou extinta a 
instância e prejudicado o conhecimento do recurso – que se nos afigura inatacável –, a nossa atenção 
recairá essencialmente sobre a condenação em custas, pois, numa interpretação dos articulados da qual se 
extraia o sentido mais favorável aos interesses da parte, entendemos que a discordância do Reclamante 
se refere essencialmente a esse segmento da decisão do relator.

2.2.2 DO DESPACHO RECLAMADO
Recordemos o teor do despacho reclamado, na parte respeitante à sua fundamentação (3):
«2.1 Na sequência da interposição do presente recurso, foi prestada informação nos autos de que 

a execução fiscal fora julgada extinta pelo pagamento.
Extinta a execução fiscal, por decisão do chefe do órgão da execução fiscal não impugnada, 

verifica -se que a reclamação judicial que aí fora deduzida por quem foi chamado por reversão na qua-
lidade de responsável subsidiário, pedindo a anulação da decisão daquela autoridade administrativa, 
que recusara a aceitação da caução oferecida e, consequentemente, a suspensão da execução fiscal, 
perdeu a utilidade.

A reclamação prevista nos arts. 276.º a 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
(CPPT) destina -se a obter a anulação de actos praticados pela administração no processo de execução 
fiscal.

Ora, estando já extinta a execução fiscal, não tem utilidade alguma indagar se a mesma deveria 
ou não ter sido suspensa, designadamente se a garantia oferecida na sequência da dedução da oposição 
a essa execução era ou não suficiente para a pretendida suspensão.

Assim, atento o disposto no art. 287.º, alínea e), do Código de Processo Civil (CPC), aplicável ex 
vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT, verifica -se a inutilidade superveniente da lide, com a consequente 
extinção da instância.

2.2 Resta saber sobre quem recai a responsabilidade pelo pagamento das custas no que concerne 
à decretada extinção da instância da reclamação por inutilidade superveniente da lide.

A responsabilidade por custas (cf. art. 446.º do CPC) assenta no princípio da causalidade: paga 
as custas a parte que lhes deu causa, a parte cuja pretensão não foi atendida, a parte que não tem razão 
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no pedido que deduziu; subsidiariamente, deve atender -se ao princípio do proveito: não havendo ven-
cimento, paga as custas quem do processo tirar proveito.

No caso de extinção da instância por impossibilidade ou inutilidade da lide, e não se verificando 
a previsão dos n.ºs 1 e 2 do art. 450.º do CPC, há que fazer apelo à regra especial de tributação prevista 
no n.º 3 do mesmo Código, que determina: «Nos restantes casos de extinção da instância por impossi-
bilidade ou inutilidade superveniente da lide, a responsabilidade pelas custas fica a cargo do autor ou 
requerente, salvo se tal impossibilidade ou inutilidade for imputável ao réu ou requerido, caso em que 
é este o responsável pela totalidade das custas».

Assim, nos casos de impossibilidade ou inutilidade superveniente da lide, as custas ficam a cargo 
do autor, independentemente de o facto que provoca a inutilidade ou impossibilidade lhe ser ou não 
imputável, a menos que o seja ao réu. O autor é sempre responsável pelas custas quando não o for o 
réu, sendo que este só o é quando o facto de que resulta a inutilidade lhe for imputável. Naquela que 
se nos afigura a melhor interpretação, a responsabilidade do réu pelas custas depende exclusivamente 
da imputabilidade objectiva do facto que determine a inutilidade superveniente, não se exigindo uma 
imputação subjectiva, traduzida na eventual censura ético -jurídica (culpa) pela verificação desse facto.

O que vimos de dizer leva à conclusão de que o Recorrente, que na reclamação assume posição 
idêntica à de autor, só não pagará as custas se estiver demonstrado que o facto de que resultou a inuti-
lidade da lide é imputável à Fazenda Pública.

A inutilidade superveniente da instância foi determinada pela extinção da execução fiscal e foi 
a Administração quem declarou extinta a execução fiscal. Mas essa declaração bastará para que se 
considere verificado o juízo de imputabilidade que suporta a condenação em custas do réu nos termos 
do n.º 3 art. 450.º do CPC?

A nosso ver, não. A extinção da execução fiscal opera ope legis (1) [(1)Cfr. art. 176.º, n.º 1, alínea a), 
do CPPT.] e a AT (rectius, o órgão da execução fiscal) limita -se a declará -la ao abrigo da competência 
que lhe é conferida pelo art. 10.º, n.º 1, alínea f), do CPPT e nos termos do art. 269.º do mesmo código.

Assim, o que cumpre indagar para formular aquele juízo é a quem é imputável o facto que deter-
minou essa extinção. Ou seja, mais do que indagar da causa imediata da inutilidade superveniente da 
lide – a extinção da execução fiscal, que foi declarada pelo órgão da execução fiscal –, há que averi-
guar da causa mediata dessa extinção: qual o facto que lhe deu causa e a quem é imputável esse facto.

Não há dúvida: a execução fiscal foi julgada extinta em face do pagamento.
Ora, é manifesto que o mesmo não pode imputar -se à Fazenda Pública.
Assim, e atenta a referida regra do n.º 3 do art. 450.º do CPC, de que, nos casos nele previstos, 

o autor só não paga as custas se for imputável ao réu a inutilidade ou impossibilidade superveniente 
da lide, não vemos como a responsabilidade pelas custas (2) [(2) Note -se que a reclamação prevista no 
art. 276.º do CPPT, embora seja tramitada no processo de execução fiscal, é autonomamente tribu-
tável.] possa deixar de recair sobre o Reclamante, ora Recorrido, que na reclamação do art. 276.º do 
CPPT assume a posição de autor enquanto a Fazenda Pública assume a de réu».

A nosso ver, o despacho reclamado fez a melhor interpretação da lei, pelo que não vislumbramos 
motivo para decidir em sentido diferente.

No caso, a discordância do Reclamante com o despacho ora submetido à conferência parece 
resultar da interpretação do n.º 3 do art. 536.º do CPC (4). Mas também quanto a essa questão se nos 
afigura que o despacho fez correcta interpretação e aplicação da lei.

Na verdade, a regra geral em matéria de custas assenta no princípio da causalidade, ou seja, paga 
as custas a parte que lhes deu causa, a parte cuja pretensão não foi atendida, a parte que não tem razão 
no pedido que deduziu; subsidiariamente, deve atender -se ao princípio do proveito, segundo o qual, 
não havendo vencimento, paga as custas quem do processo tirar proveito (cfr. art. 446.º do CPC antigo, 
a que hoje corresponde o art. 527.º do mesmo Código) (5).

Nos casos de extinção da instância por inutilidade/impossibilidade da lide, o art. 536.º do CPC 
(anterior art. 450.º, do mesmo Código) (6), estabelece as regras a observar:

• de acordo com o n.º 1, nos casos em que a pretensão ou oposição deduzidas fossem fundadas no 
momento em que foram deduzidas e o deixaram de ser por circunstâncias supervenientes a estes não 
imputáveis, ou seja, a inutilidade ou impossibilidade resulte de circunstâncias não imputáveis ao autor 
ou ao réu, considerando -se que integram essa categoria as situações enumeradas no n.º 2, as custas 
serão repartidas por ambos em partes iguais;

• nos termos do n.º 3, nos casos em que a inutilidade superveniente da lide resulte de circunstân-
cias que não as referidas nos dois primeiros números do artigo, paga as custas o autor, a menos que a 
impossibilidade ou inutilidade seja imputável ao réu, caso em que este responde pelas custas; ou seja, 
nesses casos, o autor é sempre responsável pelas custas quando não o for o réu, sendo que este só o é 
quando o facto de que resulta a inutilidade lhe for imputável (7).

Estas regras são aplicáveis ao processo tributário ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT, uma vez que 
a matéria da responsabilidade por custas não é regulada expressamente na lei processual administrativa 
e fiscal. Ora, o pagamento da dívida exequenda – facto de que resultou a extinção da instância – por 
certo não pode ser imputado à Fazenda Pública, que na reclamação surge na posição de ré.

Assim, improcede a reclamação deduzida, sendo de confirmar o despacho reclamado.
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2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - A parte que se sinta prejudicada por um despacho do relator que não seja de mero expediente, 

pode dele reclamar para a conferência.
II  - A extinção da execução fiscal pelo pagamento implica a inutilidade superveniente da reclamação 

judicial que aquele que foi chamado ao processo, por reversão, na qualidade de responsável subsidiário, 
deduziu contra a decisão aí proferida e pela qual lhe foi indeferido o pedido de prestação de garantia.

III  - Tendo o pagamento sido efectuado pela sociedade originária devedora, não pode considerar -se 
que a inutilidade superveniente da lide seja imputável à Fazenda Pública, motivo por que não vemos 
como, face à regra do art. 536.º, n.º 3, [antes, 450.º, n.º 3] do CPC, a responsabilidade pelas custas 
possa deixar de recair sobre o reclamante, que na reclamação do art. 276.º do CPPT assume a posição 
de autor, enquanto a Fazenda Pública assume a de réu.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, desatender a reclamação e manter o despacho reclamado.
Custas pelo Reclamante.

Lisboa, 4 de Dezembro de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Valente Torrão — Ascensão 
Lopes.

(1) «Salvo o disposto no n.º 6 do artigo 641.º, quando a parte se considere prejudicada por qualquer despacho do relator, 
que não seja de mero expediente, pode requerer que sobre a matéria do despacho recaia um acórdão; o relator deve submeter 
o caso à conferência, depois de ouvida a parte contrária».

Corresponde a igual número do art. 700.º na versão do CPC anterior à aprovada pela Lei n.º 41/2013, de 26 de Junho, 
rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 36/2013, de 12 de Agosto.

(2) Manual dos Recursos em Processo Civil, 9.ª edição, Almedina, pág. 106.
(3) Por facilidade de edição, as notas de rodapé daquele texto serão agora transcritas no próprio texto, entre parêntesis rectos.
(4) Como deixámos dito, apesar de o Reclamante não ter indicado os motivos por que discordava do despacho reclamado, 

considerámos que essa discordância se referia essencialmente à questão da responsabilidade pelas custas.
(5) Diz o art. 527.º do CPC:
«1  - A decisão que julgue a acção ou algum dos seus incidentes ou recursos condenará em custas a parte que a elas 

houver dado causa ou, não havendo vencimento da acção, quem do processo tirou proveito.
2  - Entende -se que dá causa às custas do processo a parte vencida, na proporção em que o for.
[…]».
(6) Diz o art. 536.º do CPC, na parte que ora nos interessa considerar:
«1  - Quando a demanda do autor ou requerente ou a oposição do réu ou requerido eram fundadas no momento em que 

foram intentadas ou deduzidas e deixaram de o ser por circunstâncias supervenientes a estes não imputáveis, as custas são 
repartidas entre aqueles em partes iguais.

2  - Considera -se que ocorreu uma alteração das circunstâncias não imputável às partes quando:
[…]
3  - Nos restantes casos de extinção da instância por impossibilidade ou inutilidade superveniente da lide, a responsa-

bilidade pelas custas fica a cargo do autor ou requerente, salvo se tal impossibilidade ou inutilidade for imputável ao réu ou 
requerido, caso em que é este o responsável pela totalidade das custas.

[…]».
(7) Naquela que se nos afigura a melhor interpretação, a responsabilidade do réu pelas custas depende exclusivamente 

da imputabilidade objectiva do facto que determine a inutilidade superveniente, não se exigindo uma imputação subjectiva, 
traduzida na eventual censura ético -jurídica (culpa) pela verificação desse facto. 

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Taxa de Promoção do Vinho. Direito Comunitário. Auxilio do Estado.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do ar-
tigo 92.º do Tratado de Roma (actual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar 
da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de 
controlo prévio do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando 
mais de 62 % do orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação 
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geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido pelo Estado ou 
proveniente de recursos estatais (característica típica associada à qualificação 
dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo 
procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada, sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62 % do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1441/12 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de impugnação judicial n.º 396/09.9BEVIS
1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “A……., Lda.” (a seguir Recorrente) veio recorrer para o Supremo 

Tribunal Administrativo da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que julgou impro-
cedente a impugnação judicial por ela deduzida contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa 
do acto de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo “Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.”, referente 
ao mês de Novembro de 2005.

1.2 O recurso foi admitido e a Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões 
do seguinte teor:

«A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-
cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Novembro de 2005.

B. A A…….. não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando os 
mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação da 
pretensão da Impugnante» – cf. página 21 da sentença proferida nos autos –, sendo que neste entendi-
mento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto é 
que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de noti-
ficação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A………. à aludida taxa de promoção nos 
presentes autos: a violação do disposto no artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do 
TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A……… perante os órgãos jurisdicionais nacionais – cf., 
neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, 
Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art. 93.º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual 
art. 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposi-
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ção.» – cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD – BRABANT, processo 
C -174/02 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -39/94.

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno comu-
nitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição comunitária 
que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A……… teria 
legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros 
que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do 
artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de 
compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da intervenção 
da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 1 
do artigo 108.º do TFUE), detém a competência – exclusiva – para proceder ao exame permanente da 
compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu – ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender… – o 
teor da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita 
e detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário [...]

74. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou».

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A……… não alega a 
contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não 
procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e 
os destinados à exportação, mencionada na página 32 da sentença posta em crise).

L. A A……….. sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) – cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos au-
tos – cf. alíneas F), G) e H) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o 
procedimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A………… com a sua petição inicial e dada 
por integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão – cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004 – conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, que 
ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em 
causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios 
não notificados».

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário – juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações 
contraditório C 43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, Estado Português não lhe podia ter dado execução, 
atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual 
n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
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que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf. página 22 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e – pior 
– olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios […] O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra violada 
no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de uma 
qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e países terceiros” para procurar justificar que «a instauração pela impugnante da presente acção de 
impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a 
aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente improce-
dente» – cf. página 20 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 82.º da contestação do IVV.

W. O reembolso – ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A…………, com as demais consequências legais – requerida nos presentes autos não decorre da adopção, 
por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria a 
final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito dessa 
decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e proibição 
de execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado a 
Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/in-
compatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), decisão 
que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada – cf. alínea H) dos factos provados.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. Parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV.

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV – A) respectivo).

BB. Tais medidas – em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos – eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte final 
do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas por mais 
regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a jurisprudência, 
o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as jurisdições nacionais 
devem acautelar, desprotegidos.» – cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a petição de impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art. 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» – cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante – isso sim – para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia – conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!
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FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida – a 
taxa de promoção – é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à pu-
blicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado comum 
é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório C43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa in-
fluencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição 
do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção 
e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia 2 [2 Cf. entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALSTER, 
OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTLIJK NOORD -BRABANT], 
este concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado – a taxa de promoção – é parte integrante 
da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos 
auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios 
com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não revistam 
a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à 
promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida – cf., por exemplo, 
parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.» – cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios pro-
priamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido – como o foi (cf. parágrafo 
132 da decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das campanhas 
de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos nacionais 
e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108.º, n.º 3, do 
TFUE») – impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos actos 
de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabelecimento 
daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é contrário 
ao Direito Comunitário – o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente ao acto de 
liquidação da taxa de promoção do período de Novembro de 2005 e veio a ser, com manifesto erro de 
julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. I -3735, n.º 31).»  - 
cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003 proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
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Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)» – cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, 
de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.» – cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no 
processo C -261/01 e 262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito di-
recto do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos 
particulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da 
Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por 
terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).» cf. parágrafo 63 do Acórdão 
do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais proteger 
os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da proibição 
de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, do Tratado 
e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para tal e verifi-
cada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as consequências, 
em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos de execução 
das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. acórdãos, já 
referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des 
negociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).» – cf. parágrafo 64 do Acórdão 
do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa 
e se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal – in casu, a chamada taxa de promoção – que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa – 
consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual – financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória – e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados –, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre 
a respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo – e na hipótese de o Estado - Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal –, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?».

1.4 O IVV apresentou contra alegação, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção auto liquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência ao período mensal de Novembro de 2005.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso – cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.º 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
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estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações – cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior – cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE»  - cfr p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE – hoje, 
artigo 108.º, n.º 2 do TFUE –, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação co-
munitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º 
do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 

dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si auto liquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 – cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra - alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.
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Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas ao respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012 – através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 –, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

[…]
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais. Só nestes 
termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!».

1.5 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo e dada vista ao Ministério Público, 
o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer.

1.8 Colheram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.9 As questões que cumpre apreciar e decidir, a primeira suscitada pelo Recorrido e as demais 

suscitadas pela Recorrente, são as de saber
• se as conclusões das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do Código 

de Processo Civil (CPC), na redacção em vigor à data (1), assim obstando ao conhecimento do objecto 
do recurso [cfr. alíneas conclusões E), F) e G)]; na negativa,

• se a sentença incorreu em erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em 
causa nos autos, relativa ao mês de Novembro de 2005, padece de ilegalidade por falta de notificação 
prévia à Comissão Europeia em conformidade com o disposto no n.º 3 do art. 88.º do Tratado da Co-
munidade Europeia (TCE) – actual n.º 3 do art. 108.º (2) do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) – e aferir da necessidade de proceder ao reenvio prejudicial ao Tribunal de Justiça da 
União Europeia (TJUE) para conhecimento das questões colocadas na parte final das conclusões.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida foi fixada a seguinte factualidade:
«A) No dia 16 de Dezembro de 2005, a A………… procedeu à autoliquidação da quantia de 

€ 19.580,40, a título de taxa de promoção referente ao mês de Novembro de 2005, cfr. documento n.º 1 
junto com o pedido de revisão oficiosa, a qual por sua vez é o doc. 1 que instrui a petição inicial desta 
Impugnação aqui dado por reproduzido o mesmo se dizendo dos demais elementos infra referidos;

B) O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa, factualidade que resulta dos articulados apresentados pelas Partes, ou seja não 
é objecto de dissenso;

C) Em 22/12/2008 a A……… apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida 
em A. vide artigo 1.º da petição inicial e doc. n.º 2 que instruiu a petição inicial;
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D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009, cfr. doc. 2 que instruiu a petição 
inicial;

E) Em 10/02/2009, via postal, a Impugnante remeteu a petição inicial que deu origem à presente 
Impugnação, vide fls. 2 e sgs.;

F) No dia 1 de Dezembro de 2004 a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE com 
vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado, 
encontrando -se o referido procedimento em curso, não tendo ainda sido adoptada decisão definitiva sobre 
o mérito da causa, verificando -se apenas a apreciação liminar melhor especificada na alínea seguinte, 
cfr. doc. n.º 3 que instruiu a petição inicial;

G) Do documento da Comissão Europeia – publicado no JOUE – C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

«Auxílio Estatal – Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art 88.º do Tratado CE (2005/C 

92/06)” extracta -se o que infra se registará dando -se o demais por reproduzido:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa,... sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizados, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão».

idem anterior;
H) A Comissão Europeia encerrou o procedimento a que vimos aludindo através de decisão pro-

ferida em 20 -07 -2010, que Portugal questionou através do competente recurso de anulação que dirigiu 
ao Tribunal Geral da União Europeia, decisão:

…
 - limitada até 31 de Dezembro de 2006 “data da entrada em vigor das novas Orientações Comu-

nitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 2007 -2013, sem prejuízo da 
posição que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa data”.

…
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Artigo 2.º
Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 

executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107.º, n.º 3, alínea c) do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3.º
Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-

tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2.º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado internam para do artigo 107.º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao 
período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006...” cfr. documentos n.º 3 
e 4 juntos pelo IVV».

2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
As questões ora trazidas em recurso a este Supremo Tribunal têm vindo a ser reiteradamente 

colocadas pela Recorrente e decididas em sentido uniforme em muitos outros processos.
Assim, por economia de meios e porque concordamos integralmente com a solução adoptada nos 

acórdãos que têm vindo a ser proferidos nesses processos, vamos limitar -nos a remeter para argumen-
tação aí aduzida, introduzindo apenas as alterações requeridas pelas circunstâncias do presente caso. 
Assim, como ficou dito no recente acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo, de 30 de Outubro de 2013, proferido no processo n.º 408/13 (3), que passamos a citar, 
as questões que importa conhecer e decidir no presente recurso são as seguintes:

– questão prévia – conclusões E), F) e G) da contra -alegação do Recorrido – saber se as conclu-
sões das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do CPC, e se, por isso, não é 
possível conhecer do objecto do recurso;

– questão de mérito – conclusões da alegação da Recorrente – saber se a sentença incorreu em 
erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em causa nos autos, relativa ao mês 
de Novembro de 2005, padece de ilegalidade por falta de notificação prévia à Comissão Europeia 
em conformidade com o disposto no art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do art. 108.º do TFUE) e aferir da 
necessidade de proceder ao reenvio prejudicial ao TJUE para conhecimento das questões colocadas na 
parte final das conclusões.

2.2.2 QUANTO À QUESTÃO PRÉVIA
O Recorrido sustenta que as alegações da Recorrente não observam o disposto no art. 685º -A do 

CPC, pelo que não deveriam ser admitidas, já que, ao invés de atacar e rebater a decisão recorrida nos 
seus fundamentos, a recorrente limita -se a invocar a incompreensão do Tribunal a quo, baseando -se 
no que já havia invocado na sua petição inicial.

Todavia, não obstante o eventual entendimento de que as conclusões da Recorrente não corres-
pondem a conclusões sintéticas (4), delas resulta, de forma clara, o fundamento pelo qual a recorrente 
pretende a revogação do julgado e qual o vício que lhe imputa: erro de julgamento por se ter olvidado 
que a taxa de promoção padece de ilegalidade decorrente da falta de notificação prévia à Comissão 
Europeia, em conformidade com o disposto no art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE).

Deste modo, embora a Recorrente discuta ainda as mesmas questões já analisadas e decididas 
pelo Tribunal a quo – como não podia deixar de ser, por lhe estar vedado introduzir questões novas 
que não sejam de conhecimento oficioso – o certo é que explica, de forma muito clara, as razões da sua 
discordância com o julgado, ocorrendo, assim, a antítese discursiva necessária e imprescindível para 
o conhecimento do objecto do recurso.

Neste contexto, não se verifica a violação do invocado normativo nem ocorre motivo para que as 
questões colocadas no recurso não sejam conhecidas.

2.2.3 QUANTO AO MÉRITO DO RECURSO
O presente recurso é interposto da sentença que, tendo julgado improcedente a impugnação de-

duzida pela sociedade “A……, Lda.” contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de 
liquidação da taxa de promoção cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., referente ao mês de 
Novembro de 2005, manteve essa liquidação.

Essa improcedência radicou no entendimento de que da Decisão da Comissão Europeia de 20 de 
Julho de 2010, emitida no âmbito do procedimento de investigação C43/2004, resulta que as dúvidas 
dessa Comissão se circunscrevem apenas aos auxílios à promoção e publicidade do vinho português 
nos mercados de outros Estados -Membros e de países terceiros, e seu financiamento, não abrangendo 
os auxílios e financiamento no que tange aos serviços que o IVV presta ao sector vitivinícola, e, por 
conseguinte, não estando estes auxílios sujeitos ao regime previsto no art. 88.º, n.º 3, do Tratado de 
Roma, inexiste, no caso, proibição de execução, ou, sequer, qualquer problema de Direito Comunitário, 
sendo por isso legal o indeferimento do pedido de revisão oficiosa e a consequente cobrança da taxa.
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A Recorrente insurge -se contra o assim decidido, advogando, por um lado, que a Decisão da Co-
missão Europeia de 20 de Julho de 2010 não transitou em julgado e apenas analisa a compatibilidade 
dos auxílios e da taxa de promoção quanto ao período decorrido até 31 de Dezembro de 2006; e, por 
outro lado, que qualquer decisão que venha a ser proferida pela Comissão sobre a mencionada questão 
é irrelevante na apreciação do caso vertente, porquanto a taxa de promoção é una e o Estado Português 
incumpriu a obrigação de notificação prévia e proibição de execução, nos termos do art. 88.º, n.º 3, do 
TCE, o que leva à invalidação dos actos de execução.

Neste contexto, a questão que a Recorrente coloca à apreciação deste Tribunal é a de saber se a 
sentença padece de erro de julgamento, em matéria de direito, por ter julgado que a taxa de promoção 
prevista no Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, não está sujeita ao regime previsto no art. 88.º, n.º 3, 
do Tratado de Roma (actual art. 108.º, n.º 3, do TFUE), inexistindo qualquer proibição de execução ou, 
sequer, qualquer problema de Direito Comunitário. Subsidiariamente, suscita a questão do reenvio ao 
TJUE para que, em caso de dúvida, aí seja proferida decisão sobre as questões prejudiciais que enuncia, 
em ordem a determinar da necessidade da notificação prévia da implementação da taxa de promoção 
em apreço e da legalidade da sua cobrança à luz do que dispõe o art. 88.º do TCE (actual art. 108.º do 
TFUE), bem como da possibilidade da directa invocação desta norma nos tribunais nacionais.

Estas questões são, todavia, em tudo idênticas (até nos pressupostos de facto) às que foram decididas 
neste Supremo Tribunal pelo acórdão proferido em 23 de Abril de 2013, no recurso n.º 29/13 (5), e no 
qual, com fundamentação que merece a nossa inteira adesão, se concluiu no sentido da manutenção da 
autoliquidação aí em causa e de que ficava prejudicado o pedido de reenvio prejudicial, por inutilidade 
– acórdão a que se seguiram muitos outros, nomeadamente, os prolatados em 30 de Abril de 2003, no 
processo n.º 292/13; em 22 de Maio de 2013, nos processos n.ºs 9/13, 44/13, 48/13, 53/13, 200/13 e 
1311/12; em 29 de Maio de 2013, nos processos n.ºs 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/12; em 26 de Junho 
de 2013, nos processos n.ºs 1329/12 e 55/13; em 10 de Julho de 2013, nos processos n.ºs 44/13, 9/13, 
53/13 e 200/13; de 2 de Outubro de 2013, nos processos n.ºs 1221/12, 46/13 e 177/13; de 23 de Outubro 
de 2013, nos processos n.ºs 1464/12, 31/13, 176/13 e 207/13; de 30 de Outubro de 2013, nos processos 
n.ºs 193/13, 408/13, 1081/13, 1138/13 e 1147/13.

A doutrina expendida nesse acórdão proferido no processo n.º 29/13 é inteiramente transponível 
para o presente caso – sendo, aliás, as alegações e contra -alegações substancialmente idênticas – e 
encontra -se alicerçada nas razões jurídicas resumidas no respectivo sumário.

Deste modo, atentando na regra constante n.º 3 do art. 8.º do Código Civil – que impõe ao 
julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma 
interpretação e aplicação uniformes do direito – e não se vendo que a Recorrente invoque em juízo 
novas razões que infirmem a fundamentação em que assentou essa decisão ou que levem a inflectir 
ou a divergir do entendimento aí afirmado, impõe -se remeter para essa fundamentação, que assim se 
acolhe e subscreve na íntegra.

Termos em que se irá negar provimento ao recurso com a fundamentação constante do aludido 
acórdão, desse modo ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE 
formulado pela Recorrente.

2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, decalcadas do sumário do referido 

acórdão dessa Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Abril 
de 2013, proferido no processo n.º 29/13:

I  - Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional nacional pode ser 
conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do art. 92.º do Tratado de Roma (actual art. 107.º 
do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o pro-
cesso de controlo prévio do art. 108.º, n.º 3, do TFUE.

II  - A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições do Instituto 
da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando mais de 62% do orçamento 
afecto ao financiamento dos serviços de coordenação geral do mesmo) ao não implicar à partida um 
auxílio concedido pelo Estado ou proveniente de recursos estatais (característica típica associada à 
qualificação dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo procedi-
mento legislativo de criação.

III  - Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de averiguação, que 
a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um auxílio 
de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a 
pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

IV  - Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de tal medida 
envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento 
legislativo de criação da taxa, nem a consequente suspensão da sua execução.

V  - A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não está em causa a 
finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito Comunitário), afigura -se desproporcionada, 
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sobretudo se se tiver em conta que a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento 
da actividade do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais do que 
uma pequena parte.

VI  - A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento do orça-
mento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como consequência a violação dos 
princípios da confiança e da segurança jurídica.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo, em conferência, acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.
Junte cópia certificada do acórdão proferido em 23 de Abril de 2013, no processo n.º 29/13.

Lisboa, 4 de Dezembro de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Valente Torrão — Ascensão 
Lopes.

Nota: O acórdão supra identificado encontra -se publicado em apêndice ao Diário da Repú-
blica, no volume correspondente à data em que foi proferido.

(1) Na redacção vigente até 31 de Agosto de 2103; na redacção dada ao Código de Processo Civil pela Lei n.º 41/2013, de 
26 de Junho, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 36/2013, de 12 de Agosto, corresponde -lhe o n.º 3 do art. 639.º.

(2) «Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos 
relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que determinado projecto de auxílio não 
é compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107.º, deve sem demora dar início ao procedimento previsto no 
número anterior. O Estado -Membro em causa não pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento 
haver sido objecto de uma decisão final».«»

(3) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
8ef8f856c99835b980257c1a004282dd?OpenDocument.

(4) O que, porventura, poderia ter conduzido a oportuno convite no sentido de que fossem sintetizadas, em conformidade 
com o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do CPC.

(5) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
4e814ebe3e52143980257b65003c2170?OpenDocument. 

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Processo n.º 1464/12 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1  - RELATÓRIO
1. A…………., Lda., com os demais sinais dos autos, notificada do acórdão proferido em 23 de 

Outubro de 2013 (a fls. 496 a 526 dos autos) que negou provimento ao recurso por si interposto da 
sentença do Tribunal Administrativo Fiscal de Viseu, que julgara improcedente a impugnação judicial 
deduzida contra o acto de indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de taxa de 
promoção relativa ao mês de Agosto de 2006, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, vem, ao abrigo 
do disposto no art. 125º do CPPT e nos arts. 615º n.º 1 alínea d) (anterior artigo 668º n.º 1 alínea d)), 
615º n.º 4 (anterior artigo 668º, n.º 4) 666º (anterior 716º), 197º n.º 1 (anterior 203º, n.º 1) e 199º n.º 1 
(anterior 205º, n.º 1 do CPC), arguir nulidades processuais decorrentes da violação do princípio do 
contraditório e por ter sido apreciada matéria de facto, bem como invocar a nulidade do próprio acór-
dão, por omissão de pronúncia, quer por não se ter declarado incompetente em razão da hierarquia 
(já que se trata de excepção que é de conhecimento oficioso), quer por não se ter pronunciado sobre a 
violação de normas comunitárias (em concreto, a norma constante do n.º 4 do art. 2º do Regulamento 
(CE) n.º 1998/2006, da Comissão  - e bem assim o vício de inconstitucionalidade (ao não proceder ao 
requerido reenvio prejudicial para o TJUE, em alegada violação do parágrafo 3 do art. 267º do TFUE 
e do art. 8º da CRP.

2. Respondeu o Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., nos termos de fls. 550 a 554 dos autos, no 
sentido de que inexistem inequivocamente as nulidades arguidas, devendo manter -se “in totum” o 
acórdão proferido.

3. Dispensando -se os Vistos, dada a simplicidade da questão, cabe deliberar.
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4. Apreciando, pois:
O acórdão ora reclamado limita -se a reiterar, acolhendo na íntegra e reproduzindo a respectiva 

fundamentação, o já então decidido por acórdão deste Supremo Tribunal, de 26/06/2013, proferido no 
recurso n.º 29/13.

A este acórdão foram, entretanto, também imputadas, pela recorrente, nulidades e inconstitucio-
nalidade (nulidades por violação do princípio do contraditório e por contradição entre os fundamentos 
e a decisão e inconstitucionalidade pela decisão de não reenvio), sendo que as demais também arguidas 
nos presentes autos o foram igualmente em relação ao acórdão deste STA, proferido no rec. n.º 1503/12.

E em ambos os casos, todas foram julgadas não verificadas e improcedentes por acórdãos deste 
mesmo STA, de 26/6/2013, proferidos nos ditos recursos nºs. 29/13 e 1503/12.

É este julgamento que também aqui se reitera, nos termos e com os fundamentos constantes 
desses acórdãos do STA (de 26/6/2013  - recursos nºs. 29/13 e 1503/12), para os quais se remete, salvo 
quanto à alegada nulidade resultante de contradição entre os fundamentos e a decisão, não arguida nos 
presentes autos.

Razão pela qual e consequentemente se indeferirá o requerido.
DECISÃO
Assim, nos termos e pelos fundamentos, na parte aplicável, constantes dos preditos acórdãos deste 

STA, de 26/6/2013 (recs. nºs. 29/13 e 1503/12), acordam os juízes da secção de Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o requerido.

Custas pela requerente.

Lisboa, 4 de Dezembro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Impugnação judicial. IRS. Mais -valias da venda de acções. Lei n.º 15/2010, de 26 de 
Julho. Retroactividade. Artigo 103.º, n.º 3 da CRP. Artigo 12.º da LGT. Artigo 12.º 
do Código Civil.

Sumário:

 I — As alterações introduzidas ao regime tributário das mais -valias mobiliárias pela 
Lei n.º 15/2010, de 26 de Julho aplicam -se apenas aos factos tributários ocorridos 
em data posterior à da sua entrada em vigor (27 de Julho de 2010 — artigo 5.º 
da Lei n.º 15/2010).

 II — Nas mais -valias resultantes da alienação onerosa de valores mobiliários sujeitas 
a IRS como incrementos patrimoniais o facto tributário ocorre no momento da 
alienação (artigo 10.º, n.º 3 do Código do IRS), sendo esse o momento relevante 
para efeitos de aplicação no tempo da lei nova, na ausência de disposição expressa 
do legislador em sentido diverso (artigos 12.º, n.º 1 da LGT e do CC).

 III — Sendo o rendimento anual para efeitos de IRS um facto complexo de formação 
sucessiva, na ausência de norma expressa em sentido diverso, poderá aplicar -se, 
sem retroactividade própria ou autêntica, a lei nova aos factos que o integram ocor-
ridos a partir da sua entrada em vigor (artigo 12.º, n.º 2 da Lei Geral Tributária).

Processo n.º 1582/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A… e outra.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

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

e Fiscal de Viseu, de 24 de Janeiro de 2013, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida 
por A………… e mulher, B…………, contra parte da liquidação de IRS n.º 20115004624767 relativa 
ao ano de 2010, anulando -a na parte impugnada e condenou a Administração tributária ao pagamento 
de juros indemnizatórios desde a data em que foi efectuado pelos recorrentes o pagamento do imposto 
apurado até à data em que for emitida a respectiva nota de crédito.
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A recorrente termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
A. Vem o presente recurso interposto da sentença proferida em 24 -01 -2013, que julgou procedente 

a impugnação da liquidação n.º 20115004624767, de IRS do ano de 2010, na parte correspondente à 
tributação do saldo de todas as mais e menos -valias realizadas até 26/07/2010 à taxa de 20%;

B. pretendendo que a Administração Tributária apenas poderia ter tributado o saldo das mais-
-valias e menos -valias decorrentes da alienação de acções, ocorrida até 26/07/2020 (sic) e desde que 
à data da alienação tivessem sido detidas há menos de 12 meses, à taxa de 10%.

C. A matéria a dirimir nos autos “traduz -se em determinar se a liquidação impugnada ao tributar 
as mais -valias obtidas pelos impugnantes com a alienação de acções, detidas há mais de 12 meses, 
ocorrida antes de 26/07/2010 e ao tributar as mais -valias mobiliárias à taxa especial de 20%, apli-
cando o disposto no art. 1.º da Lei n.º 15/2010, de 26 de Julho que revogou o art. 10.º, n.º 2 do CIRS 
e alterou a redacção do art. 72.º n.º 4 do mesmo Código, viola o princípio da retroactividade da lei 
fiscal e o princípio da protecção da confiança”.

D. Com a revogação do art. 10.º, n.º 2 do CIRS passaram a estar também abrangidas pela norma 
de incidência (não excluídas da tributação) as mais -valias obtidas com a alienação onerosa de parti-
cipações sociais ainda que detidas há mais de doze meses.

E. Por outro lado, aumentou -se o valor da taxa a que está sujeita a tributação das mais -valias de 
10% para 20% (art. 72.º, n.º 4 do CIRS), também aqui atenuando a protecção aos ganhos de capital 
em valores mobiliários.

F. Dá -se por reproduzida a matéria de facto, posto que o nosso inconformismo prende -se com 
a valoração jurídico factual tida pela juíza do Tribunal a quo, que a levou a proferir decisão errada, 
eivada de “error in iudicando” (já que procede à interpretação e aplicação incorrectas da norma 
reguladora do caso ajuizado).

G. Cuidou a Meritíssima Juíza “a quo” de analisar se na situação dos autos ocorreu a aplicação 
retractiva das alterações ao Código do IRS:

H. considerando que optando pelo englobamento o saldo entre as mais e menos valias será adi-
cionado aos demais rendimentos para que sejam tributados pela globalidade às taxas gerais aplicáveis 
à situação particular, em função dos rendimentos englobados. Não optando, como ocorre no caso 
vertente, pelo englobamento a mais -valia apurada é sujeita a taxa especial;

I. e que, no caso das mais -valias de participações sociais sendo o facto gerador de imposto a 
sua alienação onerosa, não estamos perante um facto complexo, de formação sucessiva ao longo de 
um ano, mas sim perante um facto tributário instantâneo (o facto tributário que dá origem ao imposto 
esgota -se na realização da mais -valia).

J. Concluindo tratar -se de uma situação semelhante às tributações autónomas em sede de IRC, 
similitude que é ainda maior dado o contribuinte não ter optado pelo englobamento.

K. Entendemos, em desabono da tese sustentada e na esteira do Acórdão do Tribunal Constitu-
cional n.º 399/2010, quanto às operações de alienação de valores mobiliários e mais -valias com as 
mesmas realizadas, efectivadas entre 1 de Janeiro e 26 de Julho de 2010, no que se refere às acções 
até então detidas pelo alienante há mais de um ano, que não ocorrerá retroactividade da lei fiscal: 
o facto tributário consubstanciado na alienação não ficou completo no momento da referida venda, 
na medida em que o que é sujeito a tributação no final do ano fiscal em curso não são as mais -valias 
realizadas individualmente em cada uma dessas operações, mas o saldo positivo verificado, no final 
do ano fiscal (2010), entre as mais -valias e as menos -valias realizadas durante esse mesmo ano.

L. Só apurado esse saldo se encontra o rendimento tributável e só então será possível saber se 
há ou não tributação (recorda -se, aliás, que os primeiros €500,00 de saldo positivo de mais -valias 
não são tributados em IRS para os residentes. Ou seja, só nessa data se completa ou torna perfeito o 
facto tributário correspondente.

M. A taxa aplicada ao saldo das operações em causa não tem natureza de uma taxa liberatória, 
antes constitui uma taxa especial.

N. Quanto à questão da protecção da confiança, o nível de frustração das expectativas dos visados 
pelas alterações promovidas pela Lei n.º 15/2010 é manifestamente mais grave do que o verificado 
na situação na situação que envolve a mera compra de valores mobiliários no âmbito da lei antiga; 
no entanto, tendo o Tribunal Constitucional entendido, no âmbito do Acórdão n.º 399/2010, que o 
estabelecimento, em Junho de 2010, de um novo escalão de IRS de 45% e o aumento, na mesma data, 
da taxa de IRS em todos os escalões de imposto, com efeitos reportados ao início do ano em ambas as 
situações, não colide de forma intolerável com decisões da vida que os contribuintes tenham eventual-
mente tomado, dificilmente considerará de forma diferente no que às alterações sobre o regime de 
tributação das mais -valias mobiliárias diz respeito.

O. E, ainda que assim não considerasse o Tribunal Constitucional, sempre seria invocável a 
circunstância de, também neste caso, à semelhança do Acórdão referenciado supra, ocorrerem razões 
de interesse público, associadas à situação económico -financeira do país que justificam, após ponde-
ração dos elementos conflituantes em presença, a não continuidade do comportamento do Estado que 
originou a situação de expectativa dos privados.

P. Face ao que ficou exposto, não poderia a sentença “a quo” ter concluído, como concluiu: 
estar vedada a eficácia retroactiva das alterações introduzidas pela lei n.º 15/2010, de 26 de Julho, 
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seja revogando a não sujeição tributária prevista no art. 10.º n.º 2 do CIRS quanto às mais -valias di-
tas de longo prazo, seja aumentando a taxa de tributação de 10% para 20% (art. 72.º n.º 5 do CIRS), 
que agravam a situação dos contribuintes abrangidos, com a consequente anulação da liquidação, na 
parte que vem impugnada.

Termos em que, nos melhores de direito e sempre com o mui Douto suprimento de Vossas Exce-
lências, deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando -se a sentença recorrida, com as 
legais consequências.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes termos:
Objecto do recurso: sentença declaratória da procedência da impugnação judicial deduzida 

contra liquidação de IRS (ano 2010) e juros compensatórios no montante total de €18 804,55
FUNDAMENTAÇÃO
Questão decidenda: legalidade da incidência de tributação de IRS à taxa especial de 20% sobre 

as mais -valias resultantes da alienação onerosa de acções detidas pelo seu titular durante mais de 
12 meses, obtidas antes do início da vigência da Lei n.º 15/2010, 26 julho

1. Quadro normativo aplicável
O IRS é um imposto periódico incidente sobre o valor anual dos rendimentos das diversas cate-

gorias legais, obtido após as correspondentes deduções e abatimentos (art. 1.º, n.º 1 do CIRS)
As mais -valias constituem incrementos patrimoniais sujeitos a IRS (rendimentos da categoria G), 

desde que não considerados rendimentos de outras categorias (arts. 1.º n.º 1 e 9.º, n.º 1 alínea a) CIRS)
Constituem mais -valias os ganhos obtidos que, não sendo considerados rendimentos empresariais 

e profissionais, de capitais ou prediais, resultem da alienação onerosa de partes sociais e de outros 
valores mobiliários (art. 10.º n.º 1 alínea b) CIRS); excluíam -se da tributação como mais -valias os 
ganhos resultantes da alienação onerosa de acções detidas pelo seu titular durante mais de 12 meses 
(art. 10.º, n.º 2 alínea a) CIRS redacção DL n.º 228/2002, 31 Outubro)

O ganho sujeito a IRS é constituído pela diferença entre o valor de realização (alienação one-
rosa) e o valor de aquisição, líquidos da parte qualificada como rendimento de capitais (art. 10.º n.º 4 
alínea a) CIRS)

O valor dos rendimentos qualificados como mais -valias é o correspondente ao saldo apurado 
entre as mais -valias e as menos -valias realizadas no mesmo ano; o saldo tributável corresponde a 50% 
do saldo apurado, no caso de transmissões efectuadas por residentes (art. 43.º n.º 1 e 2 CIRS)

A Lei n.º 15/2010, 26 junho, com início de vigência no dia seguinte ao da sua publicação:
a) Revogou a norma excludente constante do art. 10.º n.º 2 CIRS (art. 2.º);
b) Alterou a norma constante do art. 72.º n.º 4 do CIRS, passando o saldo positivo entre mais-

-valias e menos valias a ser tributado à taxa de 20% (art. 1.º);
O ganho consubstanciante da mais -valia considera -se obtido na data da alienação onerosa das 

partes sociais ou dos valores mobiliários (art. 10.º, n.º 3 CIRS)
Como corolário do princípio constitucional da irretroactividade dos impostos, as normas tributá-

rias aplicam -se aos factos posteriores à sua entrada em vigor, em consonância com o princípio geral 
da aplicação da lei tributária no tempo (art. 103.º, n.º 3 CRP; art. 12.º n.º 1 LGT)

2. Apreciação do caso concreto
A periodicidade anual do imposto não justifica a aplicação retroactiva da Lei n.º 15/2010, 26 julho 

a factos tributários ocorridos antes do início da sua vigência, sob pena de violação do princípio sobre 
a aplicação da lei tributária no tempo.

A tese da recorrente Fazenda Pública incorre no erro de confusão conceptual entre facto tributário 
(ganho resultante da alienação onerosa) e matéria colectável das mais -valias (50% do saldo positivo 
apurado entre as mais -valias e as menos -valias realizadas no mesmo ano)

Subscrevemos a apreciação expressa na sentença impugnada, segundo a qual “nas mais -valias 
resultantes da alienação de participações sociais o tributo incide sobre operações que se produzem 
e esgotam de modo instantâneo, surgindo o facto gerador do tributo isolado no tempo. Simplesmente 
há uma consolidação anual das mais -valias e menos -valias para efeitos de apuramento da matéria 
colectável, sobre a qual vai incidir a taxa especial ou que vai ser englobada aos rendimentos das 
demais categorias (fls. 46)

O acórdão do Tribunal Constitucional n.º 399/10, 27 outubro 2010, é inaplicável ao caso concreto 
na medida em que, após considerações sobre o princípio da irretroactividade das leis fiscais:

 - emite pronúncia sobre questão distinta: aplicação do art. 68.º n.º 1 CIRS a todos os rendimentos 
auferidos no ano de 2010 após alterações introduzidas pela Lei n.º 11/2010, 15 junho (novo escalão 
para rendimento colectável superior a €150 000, sujeito à taxa de 45%) e pela Lei n.º 12 -A/2010 
30 junho (aumento do valor da taxa de todos os escalões, incluindo o escalão e a taxa introduzidos 
pela Lei n.º 11/2010, 15 junho);

 - não declara a inconstitucionalidade da norma constante do art. 68.º n.º 1 CIRS, nas sucessivas 
redacções conferidas pelos diplomas supra identificados

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
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Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento ao julgar procedente a impug-

nação da liquidação de IRS na parte impugnada – respeitante à aplicação da taxa de 20% às mais -valias 
resultantes da venda de acções realizadas antes de 27 de Julho de 2010, data da entrada em vigor da Lei 
n.º 15/2010, de 26 de Julho, mesmo que detidas há mais de doze meses  -, no entendimento de que a apli-
cação do disposto naquela Lei a tais rendimentos se configurava como aplicação retroactiva da lei nova, 
constitucionalmente vedada pelo disposto no n.º 3 do artigo 103.º da Constituição da República.

5 – Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu objecto de recurso foram fixados 
os seguintes factos:

1. No ano de 2010 a Impugnante esposa alienou as seguintes ações por si detidas, 
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 – cfr. doc. de fls 18 e 19 dos autos.
2. No Anexo G à declaração Modelo 3 – IRS, relativa ao ano de 2010, os Impugnantes declara-

ram, entre o mais,
3. 
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 – cfr. docs. de fls. 13 e 14 dos autos.
4. Com base na declaração de rendimentos apresentada foi emitida a liquidação n.º 20115004624767, 

entre o mais, com o seguinte teor, 

  
  - cfr. doc. de fls. 9 dos autos.
5. A liquidação referida no ponto anterior foi paga em 7.9.2011. – cfr. doc. de fls. 9 dos autos.
6 – Apreciando.
6.1 Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida
A sentença recorrida, a fls. 36 a 51 dos autos, julgou totalmente procedente a impugnação opor-

tunamente deduzida pelos ora recorridos, anulando a liquidação sindicada na parte impugnada  - cor-
respondente à tributação do saldo de todas mais -valias e menos -valias realizadas até 26.7.2010 à taxa 
de 20%, quando apenas poderia ter tributado o saldo das mais -valias e menos -valias decorrentes da 
alienação de ações, ocorrida até 26.7.2010 e desde que à data da alienação tivessem sido detidas há 
menos de 12 meses, à taxa de 10%  - e condenando a Administração tributária ao pagamento de juros 
indemnizatórios contados desde 7.9.2011 (data de pagamento) até à data da emissão da respectiva 
nota de crédito, no entendimento de que a liquidação sindicada padecia do vício de violação de lei por 
aplicação retroativa das alterações ao CIRS introduzidas pela Lei n.º 15/2010, de 26 de Julho, em 
violação do disposto no n.º 3 do artigo 103.º da Constituição e do disposto no artigo 12.º da Lei Geral 
Tributária.

Fundamentou -se o decidido nos seguintes termos (fls. 41 a 49 dos autos):
«Entendem os Impugnantes que a liquidação em causa padece de vicio de violação de lei já que 

às mais valias por si obtidas com a alienação de ações detidas há mais de 12 meses e vendidas antes 
de 26.7.2010 se aplica o disposto no art. 10.º, n.º 2 do CIRS, na redação anterior à Lei n.º 15/2010, de 
26 de Julho, pelo que se encontram excluídas de tributação e as mais -valias mobiliárias (resultantes da 
alienação de ações não detidas há mais de 12 meses) são tributadas à taxa especial de 10%, ao abrigo do 
art. 72.º, n.º 4 do CIRS na redação anterior à Lei n.º 15/2010, de 26 de Julho. Pelo que a AF ao efetuar 
a liquidação aplicando o disposto no art. 1.º da Lei n.º 15/2010, de 26 de Julho, fê -lo em violação da 
proibição de aplicação retroativa da lei fiscal prevista no art. 103.º, n.º 3 da CRP.

Dispunha o art. 10.º do CIRS, na redação vigente até à entrada em vigor, em 27 de Julho de 2010, 
da Lei n.º 15/2010, de 26 de Julho, que,

“1  - Constituem mais -valias os ganhos obtidos que, não sendo considerados rendimentos empre-
sariais e profissionais, de capitais ou prediais, resultem de:

[...]
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b) Alienação onerosa de partes sociais, incluindo a sua remição e amortização com redução de 
capital, e de outros valores mobiliários e, bem assim, o valor atribuído aos associados em resultado da 
partilha que, nos termos do artigo 75.º do Código do IRC, seja considerado como mais -valia;

[...]
2  - Excluem -se do disposto no número anterior as mais -valias provenientes da alienação de:
a) Acções detidas pelo seu titular durante mais de 12 meses;
[...]
3  - Os ganhos consideram -se obtidos no momento da prática dos actos previstos no n.º 1, sem 

prejuízo do disposto nas alíneas seguintes:
[...]
4  - O ganho sujeito a IRS é constituído:
a) Pela diferença entre o valor de realização e o valor de aquisição, líquidos da parte qualificada 

como rendimento de capitais, sendo caso disso, nos casos previstos nas alíneas a), b) e c) do n.º 1;
[...]
11  - Sem prejuízo do disposto no n.º 2, os sujeitos passivos devem declarar a alienação onerosa 

das acções, ainda que detidas durante mais de 12 meses, bem como a data da respectiva aquisição.
[...]”.
Por sua vez, o art. 72.º, n.ºs 4 e 7 do CIRS, previa que
“4  - O saldo positivo entre as mais -valias e menos -valias, resultante das operações previstas nas 

alíneas b), e), f) e g) do n.º 1 do artigo 10.º, é tributado à taxa de 10%.
[...]
7  - Os rendimentos previstos nos n.ºs 4, 5 e 6 podem ser englobados por opção dos respectivos 

titulares residentes em território português.”
A Lei n.º 15/2010, de 26 de Julho, estabelecendo a sua entrada em vigor no dia seguinte à da sua 

aplicação (cf. art. 5.º), ou seja, em 27.7.2010, revogou o n.º 2 do art. 10.º do CIRS e alterou a redação 
quer do n.º 11 do mesmo normativo para “os sujeitos passivos devem declarar a alienação onerosa das 
acções, bem como a data das respectivas aquisições”, quer do n.º 4 do art. 72.º, passando aí a prever-
-se que “O saldo positivo entre as mais -valias e menos -valias, resultante das operações previstas nas 
alíneas b), e), f) e g) do n.º 1 do artigo 10.º é tributado à taxa de 20%”.

O princípio da proibição da retroatividade fiscal encontra -se consagrado no artigo 103.º, n.º 3, 
da Constituição que dispõe que «Ninguém pode ser obrigado a pagar impostos que não hajam sido 
criados nos termos da Constituição, que tenham natureza retroativa ou cuja liquidação e cobrança se 
não façam nos termos da lei».

Escreveu -se a respeito deste normativo no Ac. do Tribunal Constitucional n.º 319/2012, que “Assim, 
para que o Estado possa cobrar um imposto ele terá que ser previamente aprovado pelos representantes 
do povo e terá que estar perfeitamente determinado em lei geral e abstrata, só assim se evitando que 
esse poder possa ser exercido de forma abusiva e arbitrária, indigna de um verdadeiro Estado de direito.

Por outro lado, o mesmo princípio da legalidade não poderá deixar de impedir que a lei tributária 
disponha para o passado, com efeitos retroativos, prevendo a tributação de atos praticados quando ela 
ainda não existia, sob pena de se permitir que o Estado imponha determinadas consequências a uma 
realidade posteriormente a ela se ter verificado, sem que os seus atores tivessem podido adequar a sua 
atuação de acordo com as novas regras.

Esta exigência revela as preocupações do princípio da proteção da confiança dos cidadãos, tam-
bém ele princípio estruturante do Estado de direito democrático, refletidas na vertente do princípio da 
legalidade, segundo o qual, a lei, numa atitude de lealdade com os seus destinatários, só deve reger para 
o futuro, só assim se garantindo uma relação íntegra e leal entre o cidadão e o Estado.

É neste sentido que deve ser entendida a opção do legislador constituinte de, na revisão consti-
tucional de 1997, consagrar no artigo 103.º, n.º 3, a regra da proibição da retroatividade da lei fiscal 
desfavorável. Com esta alteração constitucional não se visou explicitar uma simples refração do 
princípio geral da proteção da confiança dos cidadãos, inerente a toda a atividade do Estado de direito 
democrático, mas sim expressar uma regra absoluta de definição do âmbito de validade temporal das 
leis criadoras ou agravadoras de impostos, prevenindo, assim, a existência de um perigo abstrato de 
grave violação daquela confiança.

O Tribunal Constitucional tem vindo a seguir o entendimento que esta proibição da retroatividade, 
no domínio da lei fiscal, apenas se dirige à retroatividade autêntica, abrangendo apenas os casos em 
que o facto tributário que a lei nova pretende regular já tenha produzido todos os seus efeitos ao abrigo 
da lei antiga, excluindo do seu âmbito aplicativo as situações de retrospetividade ou de retroatividade 
imprópria, ou seja, aquelas situações em que a lei é aplicada a factos passados mas cujos efeitos ainda 
perduram no presente, como sucede quando as normas fiscais que produziram um agravamento da po-
sição fiscal dos contribuintes em relação a factos tributários que não ocorreram totalmente no domínio 
da lei antiga e continuam a formar -se, ainda no decurso do mesmo ano fiscal, na vigência da nova lei 
(v.g. acórdãos n.º 128/2009, 85/2010 e 399/2010, todos acessíveis em www.tribunalconstitucional.pt).”
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Mais se note que a propósito da aplicação da lei tributária no tempo rege o art. 12.º da Lei Geral 
Tributária entre o mais que,

“1. As normas tributárias aplicam -se aos factos posteriores à sua entrada em vigor, não podendo 
ser criados quaisquer impostos retroactivos.

2. Se o facto tributário for de formação sucessiva, a lei nova só se aplica ao período decorrido a 
partir da sua entrada em vigor.”

Tecidas estas considerações vejamos se na situação dos autos ocorreu a aplicação do retroativa 
das alterações ao CIRS introduzidas pela Lei n.º 15/2010, de 26 de Julho.

Para isso importa que, previamente, se analise o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 
e especificamente a tributação das mais -valias mobiliárias em sede de IRS.

A respeito do IRS, no Ac. do Tribunal Constitucional n.º 399/10 deu -se conta que “O IRS caracteriza-
-se, em primeiro lugar, por ser um imposto directo, em que se tributam os rendimentos das pessoas 
singulares. Este imposto assenta em factos tributários de formação sucessiva, sendo que o facto tribu-
tário sujeito a imposto só está completo no último dia do período de tributação. O facto tributário que 
dá origem ao imposto é, pois, complexo.

A configuração do elemento temporal do facto tributário é, no IRS, duradoura, pelo que se trata 
de um imposto periódico. Ou seja, a relação jurídica fonte da obrigação de imposto tem na sua base 
situações estáveis que se prolongam no tempo.

Nos termos do artigo 22.º, n.º 1, do CIRS, “o rendimento colectável em IRS é o que resulta do 
englobamento dos rendimentos das várias categorias auferidos em cada ano, depois de feitas as dedu-
ções e os abatimentos”. Ou seja, trata -se de um imposto anual, em que não se tributa cada rendimento 
percebido de per si (embora a retenção na fonte possa, por vezes, obnubilar esta realidade), mas sim o 
englobamento de todos os rendimentos recebidos num determinado ano. O que significa que só no final 
do ano de 2010 se pode apurar a taxa do imposto, bem como o escalão no qual o contribuinte se insere.

Acresce ainda que as normas relativas à caducidade do direito à liquidação e à prescrição apontam 
igualmente no sentido do carácter anual do imposto. Assim, o artigo 45.º, n.º 4, da LGT estabelece que 
nos impostos periódicos o prazo de caducidade se conta a partir do termo do ano em que se verificou 
o facto tributário e o artigo 48.º, n.º 1, do mesmo diploma legal, determina que as dívidas tributárias 
prescrevem nos impostos periódicos, no prazo de oito anos, contados a partir do termo do ano em 
que se verificou o facto tributário. Quer dizer, para efeitos de caducidade do direito à liquidação e de 
prescrição cada facto gerador de rendimento individualmente considerado não é por si só considerado 
um facto tributário autónomo.”

No que se reporta às mais -valias estas constituem aumentos inesperados do valor dos ativos pa-
trimoniais, não sendo por definição um rendimento -produto, por não constituírem a contrapartida da 
participação na atividade produtiva (cf. neste sentido, José Guilherme Xavier de Basto, IRS Incidência 
Real e Determinação dos Rendimentos Líquidos, Coimbra Editora, p. 379).

Um dos princípios gerais da sua tributação é, desde logo, o princípio da realização, isto é, só há 
tributação quando a mais -valia é realizada, quando o ativo é transacionado, excluindo -se de tributação 
os aumentos de valor dos ativos que não tenham sido objeto de alienação onerosa. O que se justifica 
por razões de dificuldades administrativas, as dificuldades de liquidez e a dificuldade de compreensão 
da tributação de meros paper gains.

Em sede de IRS, o art. 10.º, n.º 1, alínea b) do Código insere no campo de incidência da tributação 
as mais -valias de partes sociais e valores mobiliários, sendo que esta incidência supõe a realização 
da mais -valia, ou seja, a sua alienação onerosa. E é esta alienação onerosa o facto gerador (vd. José 
Guilherme Xavier de Basto, IRS Incidência Real e Determinação dos Rendimentos Líquidos, Coimbra 
Editora, p. 397).

Como escreve José Guilherme Xavier de Basto (in IRS Incidência Real e Determinação dos Ren-
dimentos Líquidos, Coimbra Editora, p. 397 e 427) “No que respeita ao momento em que o imposto é 
exigível […] rege o n.º 3 do artigo 10.º, que estabelece, como regra geral, que os ganhos se consideram 
obtidos no momento da prática dos actos previstos no n.º 1”. Quer dizer, o facto gerador reporta -se ao 
momento do ato que “realiza” a mais -valia. Dir -se -á, em termos gerais, que o momento relevante é, pois, 
o da alienação do activo em que se apuraram mais -valias tributáveis, ou operação a ela equiparada.”. 
Daqui resulta que, em geral (opostamente ao que sucede na alínea b) deste normativo), a exigibilidade 
do imposto coincide com o momento em que se verifica o seu facto gerador.

Quanto ao seu regime fiscal, no caso das mais -valias mobiliárias ele passa pela não obrigatoriedade 
do englobamento das mais -valias tributáveis (72.º, n.º 7 do CIRS) e pela tributação a uma taxa especial 
(art. 72.º, n.º 4 do CIRS). E nos termos do art. 43.º, n.,º 1 do CIRS o que se tributa nas mais -valias é “o 
saldo apurado entre as mais -valias e as menos -valias realizadas no mesmo ano”.

Assim, optando pelo englobamento os rendimentos de mais -valias (ou melhor o saldo entre 
mais -valias e menos -valias) serão adicionados aos demais rendimentos para que sejam tributados pela 
globalidade às taxas gerais aplicáveis à situação particular, em função da totalidade dos rendimentos 
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englobados. Não optando pelo englobamento a mais -valia apurada é sujeita a tributação a uma taxa 
especial.

Ora, é bom de ver que no caso das mais -valias de participações sociais sendo o facto gerador 
do imposto a sua alienação onerosa, não estamos perante um facto tributário complexo, de formação 
sucessiva ao longo de um ano, mas sim perante um facto tributário instantâneo.

O facto tributário que dá origem ao imposto esgota -se na realização da mais -valia (Atente -se que 
já o imposto de mais –valias era tido como de obrigação única  - cf. Ac. do STA de 18.1.1995, P. 18287).

E a este entendimento não obsta a circunstância de ser tributado “o saldo apurado entre as mais-
-valias e as menos -valias realizadas no mesmo ano”, pois que o que está em causa no art. 43.º, n.º 1 do 
CIRS é, ao lado das normas que regem a determinação do ganho sujeito a imposto, a determinação da 
matéria coletável no que se reporta aos rendimentos resultantes de mais -valias.

Trata -se, a nosso ver, de uma situação semelhante às tributações autónomas em sede de IRC, onde 
se concluiu que “o facto de a liquidação do imposto ser efetuada no fim de um determinado período 
não transforma o mesmo num imposto periódico, de formação sucessiva ou de caráter duradouro. Essa 
operação de liquidação traduz -se apenas na agregação, para efeito de cobrança, do conjunto de operações 
sujeitas a essa tributação [...]” [cf. Ac. do Tribunal Constitucional n.º 310/2012].

Com efeito, também nas mais -valias resultantes da alienação de participações sociais o tributo 
incide sobre operações que se produzem e esgotam de modo instantâneo, surgindo o facto gerador do 
tributo isolado no tempo. Simplesmente há uma consolidação anual das mais -valias e menos -valias 
para efeito de apuramento da matéria coletável, sobre a qual vai incidir a taxa especial ou que vai ser 
englobada aos rendimentos das demais categorias.

A similitude com as situações de tributação autónoma é ainda maior quando, como in casu, o 
contribuinte não opta pelo englobamento, já que aqui ocorre verdadeiramente uma tributação separada, 
por aplicação de uma taxa fixa (vd. Rui Duarte Morais, Sobre o IRS; Almedina, 2.ª edição, p. 171). 
Ou seja, a taxa vai ser aplicada ao saldo anual, não havendo qualquer influência da grandeza desse 
saldo na determinação da taxa.

Tendo em conta que a “(…) a linha demarcadora do âmbito da retroatividade fiscal constitucio-
nalmente admissível passará, desde logo, pela distinção entre situações tributárias «permanentes» e 
«periódicas» e «factos» cuja eficácia fiscal se esgota ou se firma «instantaneamente», para cada um deles 
«de per si» (maxime, pela distinção entre «impostos periódicos» e «impostos de obrigação única»), e 
passará provavelmente, depois, no que concerne àquele primeiro tipo de situações, pela distância tem-
poral que já tiver mediado entre o período de produção dos rendimentos e a criação (ou modificação) 
do correspondente imposto. Isto, de todo o modo, sem prejuízo do relevo de outras circunstâncias, cujo 
possível peso não poderá ignorar -se.” (Cfr. Cardoso da Costa, “O Enquadramento Constitucional do 
Direito dos Impostos em Portugal”, in Perspetivas Constitucionais nos 20 anos da Constituição, Vol. II, 
Coimbra, 1997, p. 418).

Entendemos que no caso da tributação das mais -valias estamos perante um tributo de obrigação 
única, incidindo sobre operações que se produzem e esgotam de modo instantâneo, sem prejuízo de a 
matéria coletável ser apurada anualmente.

Face ao exposto vejamos, então, se ocorreu a aplicação retroativa das alterações introduzidas pela 
Lei n.º 15/2010, de 26 de Julho.

Como se disse supra, a Lei n.º 15/2010, de 26 de Julho entrou em vigor no dia seguinte à sua 
publicação, não estabelecendo qualquer norma específica destinada a reger a sua aplicação no tempo.

Com a revogação do art. 10.º, n.º 2 do CIRS passaram, então, a estar também abrangidas pela 
norma de incidência, portanto não excluídas de tributação, as mais -valias obtidas com a alienação 
onerosa de participações sociais ainda que detidas há mais de doze meses.

Ou seja, eliminou -se a não sujeição tributária (art. 3.º, n.º 2 do EBF) prevista naquele art. 10.º, 
n.º 2 do CIRS (na redação anterior à Lei n.º 15/2010, de 26 de Julho).

Pôs -se, assim, termo às críticas que se levantavam quanto a esta exclusão de incidência, tida como 
inaceitável à luz dos princípios da igualdade e da neutralidade económica das mais -valias materializadas 
em participações sociais (vd., José Guilherme Xavier de Basto, IRS Incidência Real e Determinação dos 
Rendimentos Líquidos, Coimbra Editora, p. 402 e ss.), fundada apenas em justificações extra -fiscais 
como seja o objetivo de favorecimento do desenvolvimento do mercado dos valores mobiliários. 
Motivações essas que, na emergência da crise financeira que o país atravessa, deixaram de subsistir.

Por outro lado, aumentou -se o valor da taxa a que está sujeita a tributação das mais -valias de 
10% para 20% (art. 72.º, n.º 4 do CIRS), também aqui atenuando a proteção aos ganhos de capital em 
valores mobiliários.

Ora, ao tributar a totalidade do saldo anual das mais -valias e mais -valias realizadas pelos Im-
pugnantes à taxa de 20%, não diferenciando aquelas cuja alienação tivesse ocorrido até 26 de Julho 
de 2010  - excluindo de tributação as mais -valias realizadas relativamente a ações detidas à data da sua 
alienação há mais de 12 meses e tributando as demais à taxa de 10%  -, é manifesto que a AF aplicou 
retroativamente as alterações introduzidas pela Lei n.º 15/2010, de 26 de Julho.
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Com efeito, considerando que o facto tributário ocorre à data da realização da mais -valia, ou 
seja, no momento da sua alienação, por aplicação do disposto no art. 12.º, n.º 1 da LGT, as mais -valias 
tributadas à taxa de 20% eram apenas as que resultassem da alienação – até 26 de Julho de 2010  - de 
ações detidas há menos de 12 meses e mesmo estas à taxa de 10%.

Dê -se conta que, tendo os Impugnantes optado pelo não englobamento e face aos elementos decla-
rados, não se vislumbra qualquer óbice a que a AF determinasse o saldo das mais -valias e menos -valias 
até 26.7.2010, sujeitando -o às regras vigentes até essa data, e o saldo entre 27.7.2010 e 31.12.2010 
fosse tributado já à luz das alterações introduzidas pela Lei n.º 15/2010.

A aplicação da nova lei a factos tributários de natureza instantânea, já completamente formados, 
anteriores à sua data de entrada em vigor – o facto gerador da obrigação fiscal, a alienação onerosa, 
ocorrida no período de 1.1.2010 a 26.6.2010  - é, consequentemente, uma aplicação retroativa da lei. 
A aplicação da nova lei a este facto ocorrido anteriormente à sua aprovação envolve, pois, uma retro-
atividade autêntica.

Como se disse no Ac. do Tribunal Constitucional n.º 310/2012, “o que releva, face aos princípios 
constitucionais enunciados, não é o momento de liquidação de um imposto, mas sim o momento em 
que ocorre o ato que determina o pagamento desse imposto. É esse ato que vai dar origem à constitui-
ção de uma obrigação tributária, pelo que é nessa altura, em obediência ao princípio da legalidade, na 
vertente fundamentada pelo princípio da proteção da confiança, que se exige, como medida preventiva, 
que já se encontre em vigor a lei que prevê a criação ou o agravamento desse imposto, de modo a que 
o cidadão possa equacionar as consequências fiscais do seu comportamento.”.

Assim, está vedada a eficácia retroativa às alterações introduzidas pela Lei n.º 15/2010, de 26 de 
Julho, seja revogando a não sujeição tributária prevista no art. 10.º, n.º 2 do CIRS quanto às mais valias 
ditas de longo prazo, seja aumentando a taxa de tributação de 10% para 20% (art. 72.º, n.º 4 do CIRS), 
que agravam a situação dos contribuintes abrangidos.

De resto, é de relevar que esta lei entrou em vigor em 27.7.2010 e não previu qualquer disposição 
especial quanto à sua aplicação no tempo, donde deveria a AF ao efetuar a liquidação ter atendido às 
regras gerais previstas no art. 12.º da LGT, já que a Lei n.º 15/2010, de 26 de Julho não se pretendeu 
aplicar retroativamente, isto é, ela não tem eficácia retroativa.

Na realidade foi a AF que a aplicou retroativamente ao tributar indiferenciadamente – ignorando 
o seu período de detenção e a sua data de alienação  - o saldo anual entre mais -valias e menos -valias 
realizadas pelos Impugnantes à taxa de 20%.

E note -se que ainda que se aceitasse o entendimento da AF de que estamos perante um facto 
jurídico -fiscal complexo de natureza sucessiva, a verdade é que também aqui não se poderia concluir 
de forma diversa quanto a ter ocorrido uma inaceitável aplicação retroativa das alterações introduzidas 
ao art. 10.º, n.º 2 e 72.º, n.º 4 do CIRS pelo art. 1.º da Lei n.º 15/2010, de 26 de Julho.

É que o art. 12.º, n.º 2 da LGT dispõe claramente que “se o facto tributário for de formação 
sucessiva, a lei nova só se aplica ao período decorrido a partir da sua entrada em vigor”. Ou seja, 
apenas pode ser tributado à taxa de 20% o saldo entre as mais -valias e menos -valias relativo ao período 
decorrido a partir de 27.7.2010, sendo o saldo relativo ao período anterior a essa data tributado à luz 
das regras vigentes antes da entrada em vigor da lei nova – isto é, excluindo de tributação a alienação 
de acções detidas pelo seu titular durante mais de 12 meses e tributando a alienação de acções detidas 
pelo seu titular durante menos de 12 meses à taxa de 10%.

Assim, o saldo das mais -valias e menos -valias quanto a ações detidas pelos Impugnantes há menos 
de 12 meses e alienadas até 26.7.2010 correspondia a € 3.074,08, sendo este tributado à taxa de 10%, 
ou seja, o imposto ascende nesta parte a apenas € 307,41.

Procede, assim, a presente impugnação». (fim de citação)
Discorda do decidido a recorrente, imputando à sentença recorrida error in iudicando (cfr. 

conclusão F das suas alegações de recurso), alegando, em desabono da tese sustentada e na esteira 
do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 399/2010, quanto às operações de alienação de valores 
mobiliários e mais -valias com as mesmas realizadas, efectivadas entre 1 de Janeiro e 26 de Julho de 
2010, no que se refere às acções até então detidas pelo alienante há mais de um ano, que não ocorrerá 
retroactividade da lei fiscal: o facto tributário consubstanciado na alienação não ficou completo no 
momento da referida venda, na medida em que o que é sujeito a tributação no final do ano fiscal em 
curso não são as mais -valias realizadas individualmente em cada uma dessas operações, mas o saldo 
positivo verificado, no final do ano fiscal (2010), entre as mais -valias e as menos -valias realizadas 
durante esse mesmo ano, pois que só apurado esse saldo se encontra o rendimento tributável e só 
então será possível saber se há ou não tributação (recorda -se, aliás, que os primeiros €500,00 de 
saldo positivo de mais -valias não são tributados em IRS para os residentes. Ou seja, só nessa data 
se completa ou torna perfeito o facto tributário correspondente, porque a taxa aplicada ao saldo das 
operações em causa não tem natureza de uma taxa liberatória, antes constitui uma taxa especial e 
quanto à questão da protecção da confiança, o nível de frustração das expectativas dos visados pelas 
alterações promovidas pela Lei n.º 15/2010 é manifestamente mais grave do que o verificado na situação 
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na situação que envolve a mera compra de valores mobiliários no âmbito da lei antiga; no entanto, 
tendo o Tribunal Constitucional entendido, no âmbito do Acórdão n.º 399/2010, que o estabelecimento, 
em Junho de 2010, de um novo escalão de IRS de 45% e o aumento, na mesma data, da taxa de IRS 
em todos os escalões de imposto, com efeitos reportados ao início do ano em ambas as situações, não 
colide de forma intolerável com decisões da vida que os contribuintes tenham eventualmente tomado, 
dificilmente considerará de forma diferente no que às alterações sobre o regime de tributação das 
mais -valias mobiliárias diz respeito, para além de que sempre seria invocável a circunstância de, tam-
bém neste caso, à semelhança do Acórdão referenciado supra, ocorrerem razões de interesse público, 
associadas à situação económico -financeira do país que justificam, após ponderação dos elementos 
conflituantes em presença, a não continuidade do comportamento do Estado que originou a situação 
de expectativa dos privados. Termina a recorrente alegando que não poderia a sentença “a quo” ter 
concluído, como concluiu: estar vedada a eficácia retroactiva das alterações introduzidas pela lei 
n.º 15/2010, de 26 de Julho, seja revogando a não sujeição tributária prevista no art. 10.º n.º 2 do CIRS 
quanto às mais -valias ditas de longo prazo, seja aumentando a taxa de tributação de 10% para 20% 
(art. 72.º n.º 5 do CIRS), que agravam a situação dos contribuintes abrangidos, com a consequente 
anulação da liquidação, na parte que vem impugnada.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal no seu parecer junto 
aos autos e supra transcrito sustenta o não provimento do recurso, salientando que a tese da recorrente 
Fazenda Pública incorre no erro de confusão conceptual entre facto tributário (ganho resultante da 
alienação onerosa) e matéria colectável das mais -valias (50% do saldo positivo apurado entre as 
mais -valias e as menos -valias realizadas no mesmo ano) e que o acórdão do Tribunal Constitucional 
n.º 399/10, 27 outubro 2010 invocado pela recorrente é inaplicável ao caso concreto porquanto emite 
pronúncia sobre questão distinta.

Vejamos.
Procedemos à transcrição quase integral da fundamentação jurídica da sentença recorrida por-

quanto nela se procede a uma análise rigorosa e bem fundamentada (doutrinal e jurisprudencialmente) 
da questão decidenda na qual, no essencial, nos revemos.

Não se desconhece a ampla e ruidosa controvérsia que a questão suscitou aquando da aprovação da 
Lei n.º 15/2010, como não se desconhece que a tese aqui sustentada pela recorrente tem na doutrina um 
apoio de peso (cfr. MANUEL FAUSTINO, «Retroactividade, Retrospectividade e alguma serenidade», 
in Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal, Ano III, n.º 3, Outono, pp. 183/208) que, sustentando 
embora com o brilho que lhe é habitual a sua tese, não logra convencer este Supremo Tribunal de que 
as alterações ao Código do IRS introduzidas pelos artigos 1.º e 2.º da Lei n.º 15/2010 de 26 de Julho 
possam ser aplicáveis a mais -valias resultantes da alienação de acções ocorridas antes da data da entrada 
em vigor daquela lei sem que tal aplicação envolva retroatividade autêntica, constitucionalmente vedada 
pelo n.º 3 do artigo 103.º da Constituição da República, porquanto nos termos do n.º 3 do artigo 10.º do 
Código do IRS os ganhos, qualificados como mais -valias, resultantes da alienação onerosa de valores 
mobiliários, consideram -se obtidos no momento da prática do acto de alienação destes, sendo esse, 
pois, o da alienação (e não o do apuramento da matéria colectável, da declaração, da liquidação, ou 
outro) o momento relevante para efeitos de determinação da aplicação no tempo da lei nova quando 
esta não disponha em sentido diverso.

A Lei n.º 15/2010, de 26 de Julho, nada estabeleceu quanto à sua aplicação no tempo senão que 
entraria em vigor no dia seguinte ao da sua publicação (cfr. o seu artigo 5.º), razão pela qual se deve 
entender, em conformidade com o disposto no n.º 1 dos artigos 12.º da Lei Geral Tributária e do Código 
Civil, que as alterações por ela introduzidas ao regime tributário em IRS das mais -valias mobiliárias se 
aplicam apenas aos factos tributários ocorridos em data posterior à sua entrada em vigor.

É certo que o IRS incide sobre o valor anual dos rendimentos das várias categorias legalmente 
previstas (artigo 1.º do Código do IRS), incluindo -se as mais -valias na categorias dos incrementos 
patrimoniais (artigos 9.º e 10.º do Código do IRS), havendo que, para determinação do rendimento 
colectável das mais -valias, apurar o saldo entre as mais -valias e as menos -valias realizadas no mesmo 
ano (artigo 43.º n.º 1 do Código do IRS).

Daí que, tendo os recorridos obtido também mais -valias tributáveis resultantes da alienação 
de ações ocorridas em data posterior à da entrada em vigor da Lei n.º 15/2010, a tais ganhos será já 
plenamente aplicável o regime tributário instituído pela Lei n.º 15/2010, pois que sendo o rendimento 
anual para efeitos de IRS um facto complexo de formação sucessiva, na ausência de norma expressa 
em sentido diverso, poderá aplicar -  -se, sem retroactividade própria ou autêntica, a lei nova aos factos 
que o integram ocorridos a partir da sua entrada em vigor (artigo 12.º n.º 2 da Lei Geral Tributária).

Entendemos, pois, que nenhuma censura merece a sentença recorrida, que bem decidiu.
E assim sendo, não há mais que apurar se o entendimento sufragado pela Administração tributária 

quanto à aplicação no tempo da Lei n.º 15/2010 importa ou não violação do princípio da protecção da 
confiança, ínsito na ideia de Estado de Direito Democrático (artigo 2.º da Constituição da República), 
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se viola de forma inadmissível os direitos fundamentais, pois que tal julgamento apenas devia ter lugar 
se se concluísse estar -se perante retroactividade imprópria ou inautêntica, o que não sucedeu.

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

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

Lisboa, 4 de Dezembro de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Dulce Neto — Ascensão 
Lopes. 

 Acórdão de 4 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Indeferimento do pedido de oferecimento de bens à penhora como garantia para sus-
pensão da execução. Insuficiência do valor dos bens. Valor patrimonial. Artigos 199.º 
e 250.º do CPPT. Preterição do dever de audiência prévia.

Sumário:

 I — O valor pelo qual foram avaliados os bens oferecidos em garantia aceite pelo 
credor hipotecário não tem de ser aceite pela Administração fiscal para efeitos de 
determinação da idoneidade da garantia prestada na vertente da sua suficiência 
(artigo 199.º do CPPT).

 II — Embora o artigo 199.º do CPPT não remeta expressamente para o artigo 250.º do 
CPPT no que concerne à forma de determinar o valor dos bens oferecidos como 
garantia, é lícito que se recorra a este preceito legal para a determinação tam-
bém de tal valor, pois que, a final, será esse o valor de referência se a execução 
houver que prosseguir pela venda executiva dos bens penhorados oferecidos em 
garantia.

 III — Tal critério não se afigura violador do princípio da proporcionalidade, consagrado 
nos artigos 17.º, n.º 2 e 266.º, n.º 2 da CRP, nas vertentes da necessidade e do 
equilíbrio ou da proibição do excesso, porquanto não parece que possa aceitar-
-se valerem os bens como garantia mais do que o valor pelo qual poderão ser 
avaliados para venda executiva.

 IV — O acto de indeferimento do pedido de suspensão da execução fiscal mediante o 
oferecimento de bens à penhora é um acto administrativo em matéria tributária 
e não um acto próprio do processo de execução fiscal e que, ao contrário do 
que sucede com o pedido de dispensa da prestação de garantia (artigo 170.º do 
CPPT), não reveste por lei natureza urgente, razão pela qual não há fundamento 
legal para se ter por excluído o direito de audiência prévia ao indeferimento do 
pedido de suspensão da execução mediante oferecimento de bens à penhora, ex vi 
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 60.º da Lei Geral Tributária.

Processo n.º 1688/13 -30.
Recorrente: A…, Sociedade Agrícola, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A…………………, SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA, com os sinais dos autos, recorre para 

este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de Leiria, de 17 de Setembro de 2013, que 
julgou improcedente a reclamação judicial por si deduzida contra o despacho de indeferimento do 
pedido de prestação de garantia por si apresentado para suspensão da execução fiscal na pendência de 
reclamação graciosa que deduziu e que tem por objecto liquidação oficiosa de IRC do ano de 2011, 
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despacho aquele proferido no âmbito do processo de execução fiscal n.º 2089201301009869, apresen-
tando para tal as seguintes conclusões:

1 – Para efeitos de suspensão de execução, nos termos do art. 169.º, n.º 2 do CPPT, a recorrente 
apresentou requerimento dirigido ao Chefe do serviço de Finanças de Santarém, oferecendo a prestação 
de garantia sobre um prédio misto e dois prédios rústico, sendo que em tal requerimento a reclamante 
indicou que os imóveis indicados se encontravam hipotecados à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 
de Pernes, até ao valor de 450.000 € e que os mesmos haviam sido avaliados por aquela entidade 
no montante de 806.000,00 € (oitocentos e seis mil euros) juntando o documento comprovativo de tal 
avaliação e escrituras públicas de constituição de hipoteca e de reforço de hipoteca.

2 – O Serviço de Finanças de Santarém, que efetuou o cálculo para a prestação de garantia no 
valor de 57.460,33€, não impugnou, nem questionou a avaliação dos imóveis indicada e junta pela 
recorrente mas por entender que o valor do imóvel relevante para aferir da idoneidade da garantia é 
o valor patrimonial tributário, entendimento que funda no art. 250.º do CPPT, não aceitou a garantias 
oferecida pela recorrente, tendo a douta decisão recorrida considerado correta esta decisão.

3 – Segundo a tese da ATA, aceite pela douta sentença recorrida o valor patrimonial atual destes 
imóveis é de €172.265,71 (artigos urbanos) e de €51.434,33 (artigos rústicos), num total de €223.700,04, 
considerando que, para a finalidade aqui em causa, o valor global dos imóveis a considerar é de 
€239.336,42 (€172.265,71 + €67.070,71) pelo que, como sobre os imóveis em questão está registada 
uma hipoteca voluntária a favor da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pernes, CRL, sendo o capital 
de €450.000,00 e o montante máximo assegurado de €659.794,50 e que especificamente sobre o pré-
dio rústico identificado com o n.º 4 da secção AJ, incide uma penhora a favor da Fazenda Nacional, 
no valor de €2.818,21, no âmbito de outros PEF instaurados em nome desta sociedade, o valor a 
considerar assim determinado será nulo, uma vez que a soma dos valores patrimoniais é inferior aos 
montantes a deduzir.

4 – No entanto, face ao valor de mercado e descontado o valor máximo por que o bem po-
derá responder pelas garantias a que está afeta, resulta um valor liquido mínimo de 143.387,29€ 
(806.000 € - 659.794,50€  -2.818,21€) pelo que, sendo o valor da quantia exequenda e acrescido de 
57.460,33€ para efeitos de garantia, o valor do bem é, sem dúvida, suficiente para garantir a dívida 
exequenda e com margem confortável.

5 – Acontece que para a douta sentença recorrida “partindo do princípio de que se torna necessá-
ria a venda dos bens, os mesmos são colocados à venda de acordo com o estabelecido no artigo 250.º 
do CPPT, onde se estabelecem as formas de determinação os valores de venda dos bens que, no caso 
dos imóveis é sempre o seu valor patrimonial tributário.

Ora, seguindo a tese do reclamante, verificava -se desde logo, a violação deste normativo pois o 
valor de mercado apresentado é muito superior ao respetivo valor patrimonial. (…)

Desde logo por uma questão de certeza e segurança do comércio jurídico, pois não faria qualquer 
sentido submeter a AT às regras do mercado imobiliário da oferta e da procura”.

6 – A recorrente discorda deste entendimento que não resulta, nem expressamente nem da tele-
ologia dos arts. 199.º e 250.º do CPPT, pois os valores referidos neste último preceito destinam -se a 
estabelecer o valor base de venda, sem que com isto se possa entender que no âmbito do Código de 
Procedimento e Processo Tributário, que é esse o valor real do imóvel.

7 – Tal entendimento, para além de não resultar da lei, é violador do princípio da proporcionali-
dade, consagrado nos arts. 17.º n.º 2 e 266.º, n.º 2 da CRP, nas vertentes da necessidade e do equilíbrio 
ou da proibição do excesso, na medida em que vai para além do que é necessário para salvaguarda 
dos interesses do credor Estado, através duma precaução excessiva baseada numa prognose pessimista 
sobre uma possível desvalorização do valor do bem, sacrificando de modo injustificado os interesses 
do executado.

8 – Tal entendimento, levaria à inaceitável dualidade de, para efeitos de garantia a idoneidade 
dos imóveis ser aferida em função do valor patrimonial tributário e a dos bens móveis ser aferida em 
função do seu valor de mercado, quando é certo, que os imóveis são até mais seguros que os móveis, 
uma vez que estes, notoriamente, são mais facilmente deterioráveis ou dissipáveis.

9 – Entendemos assim que, tal como relativamente a qualquer outro bem, a idoneidade do valor 
dum bem imóvel, para efeitos de garantia, ao abrigo do art. 199.º do CPPT, deve ser o do seu valor de 
mercado, embora se possa admitir alguma margem de discricionariedade da ATA na margem de tal 
valor relativamente à dívida exequenda e acrescido.

10 – No caso em apreço face ao valor de mercado e descontado o valor máximo por que o bem 
poderá responder pelas garantias a que está afeta, resulta um valor líquido mínimo de 143.387,29€ 
(806.000€  - 659.794,50€  - 2.818,21€) pelo que, sendo o valor da garantia exequenda e acrescido de 
57.460,33 € para efeitos de garantia, o valor do bem é, sem dúvida, suficiente para garantir a dívida 
exequenda.

11 – Por último diga -se que, embora com dúvidas, tendo em conta a controvertida natureza 
judicial ou administrativa da decisão de não aceitação da garantia, se continua a sustentar os vícios 
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de preterição do direito de audição antes da decisão final e de falta de fundamentação, na medida em 
que, relativamente ao primeiro aspeto, entende -se que deveria a ATA ter notificado a recorrente da 
sua intenção de indeferir o requerido, sendo esta ideia é reforçada pela circunstância de tal decisão 
ter decidido adotar como referência o valor patrimonial tributário em detrimento do valor de mercado 
do imóvel.

12 – No que respeita à falta de fundamentação não são indicadas na decisão de indeferimento 
as razões porque “(…) não é expectável que, em caso de necessidade de execução da mesma, consi-
derando o valor base da venda e os ónus já registados, o mercado esteja disponível para pagar valor 
suficiente para assegurar ao Estado a efetiva cobrança da dívida, numa situação de incumprimento 
por parte da executada”, sendo que a ATA não contestou ou questionou a avaliação indicada e junta 
com o requerimento para prestação de garantia.

13 – Assim sendo, deve o ato tributário ser anulado com fundamento em violação de lei ou 
quando assim não se entenda por vícios de violação do direito de audição e de falta de fundamentação, 
revogando -se a douta sentença recorrida.

14 – Foram violados os arts. 199.º do Código de Procedimento e Processo Tributário e os arts. 17.º, 
n.º 2 e 266.º, n.º 2 da Constituição da República Portuguesa.

2 – Contra -alegou a recorrida, concluindo nos seguintes termos:
1. É pois, inquestionável que a decisão recorrida fez uma correcta interpretação e aplicação da 

lei, face aos critérios a seguir para a declaração de suspensão da execução fiscal, condicionada a 
prestação de garantia idónea e suficiente.

2. No caso dos autos, alega a Recorrente a nulidade da sentença porquanto determina que é o 
VPT do imóvel pretendido oferecer em garantia que serve para determinar o valor base de venda e 
não o seu eventual valor de mercado.

3. Na verdade, não pode a Recorrente apoiar -se em elementos que têm uma funcionalidade legal 
diferente para a determinação dos valores patrimoniais para efeitos de venda daquele bem imóvel.

4. O art. 250.º do CPPT não deixa margem para dúvidas quanto aos valores a atribuir aos bens 
imóveis para efeitos de venda judicial no âmbito da execução fiscal.

5. Estabelece o referido normativo legal que o valor base para a venda de imóveis urbanos, ins-
critos ou omissos na matriz, é determinado “pelo valor patrimonial tributário apurado nos termos do 
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI)” (al. a) do n.º 1 do citado preceito legal);

6. E que, “O valor base a anunciar para venda é igual a 70% do determinado nos termos do 
n.º 1” (cfr. o n.º 4 do artigo citado).

7. Assim, é claro o legislador quanto à enunciação dos elementos indicadores que servem ou 
devem ser aplicados para o apuramento do valor base a anunciar para venda, que não correspondem 
de forma alguma aos valores de mercado relativos à afectação do prédio.

8. Pelo que, a Recorrente está em erro sobre os pressupostos relativamente à determinação do 
valor da venda dos imóveis, ao pretender a aplicação do valor de mercado, olvidando no mais, todo 
o condicionalismo da mesma porquanto sobre os mesmos impende hipoteca voluntária de valor muito 
superior ao do seu VPT.

9. Não se estando perante qualquer margem de escolha por parte da Administração Tributária, 
em que esta possa livremente optar por aceitar ou não determinada garantia idónea, tal aceitação está 
dependente apenas de estarmos perante uma garantia susceptível de assegurar os créditos exequentes, 
o que se afere com base nos factos apurados nos autos, tal como foi decidido pelo tribunal a quo.

10. Pelo que, decorre a legalidade do despacho recorrido, não estando eivado de qualquer erro 
ou irregularidade que leve à sua anulabilidade, designadamente, no que concerne ao valor base a 
atender para efeitos da venda do bem penhorado, cujo VPT está devidamente atribuído, resultando 
o seu valor da última avaliação patrimonial efectuada nos termos do Código do Imposto Municipal 
sobre Imóveis.

11. E, consequentemente, afere -se da credibilidade da sentença recorrida, sem qualquer mácula 
que se lhe possa apontar por absoluta ausência de vícios da mesma.

12. Igualmente padece de fundamento a alegada preterição de formalidade legal invocada pela 
Recorrente, porquanto não foi notificada para direito de audição antes da decisão final de indeferimento 
do pedido pelo OEF e falta de fundamentação dessa decisão.

13. In casu, não ocorre nenhuma das situações descritas. Antes, tem -se o referido despacho devi-
damente fundamentado, pelo que, não incorre a sentença recorrida em qualquer dos vícios invocados 
pela Recorrente.

14. Posto isto, não subsistem quaisquer razões que nos levem a considerar que não poderia o 
Tribunal a quo sindicar no caso em presença da actuação da administração, devendo a sentença re-
corrida permanecer inalterada.

Nestes termos deve o presente recurso ser julgado NÃO PROVIDO, e mantida a decisão proferida 
nos autos, por total ausência de vícios que se lhe apontem.

Com o que, V. Exas. farão a costumada JUSTIÇA!
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3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 225 
a 228 dos autos, concluindo que a decisão recorrida não padece do vício de errónea interpretação e 
aplicação do disposto nos artigos 199.º e 250.º do CPPT, que lhe é imputado pelo Recorrente, motivo 
pelo qual deve a mesma ser confirmada e o presente recurso ser julgado improcedente.

Com dispensa de vistos, dado o carácter urgente do processo, vêm os autos à conferência.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a da saber se a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento  - e não em nulidade, como 

erradamente pressupõe a recorrida (cfr. conclusão 2 das contra -alegações de recurso) –, ao decidir que 
não padece o despacho sindicado do vício de violação de lei ao não ter aceitado como garantia oferecida 
para suspensão da execução fiscal na pendência de reclamação graciosa tendo por objecto liquidação 
de IRC do ano de 2011 os bens oferecidos à penhora pela ora recorrente, no entendimento de que estes 
são inidóneos – porque de valor insuficiente, atento ao respectivo valor patrimonial tributário e aos 
ónus que sobre eles já incidem – para garantia da dívida exequenda e acrescido (cfr. conclusões 1 a 
10 das alegações de recurso) e bem assim se bem decidiu ao julgar inverificados os vícios de falta de 
fundamentação e de preterição do direito de audição prévia antes do indeferimento (conclusões 11 e 
12 das alegações).

5 – Na sentença objecto do presente recurso foram fixados os seguintes factos:
A) Em 31/01/2013, o Serviço de Finanças de Santarém instaurou contra A…………………….. 

– Sociedade Agrícola, Lda. o processo de execução fiscal n.º 2089201301009869, por dívida de IRC 
do exercício de 2011, com a quantia exequenda de €45.510,05. – (cfr. fls. 52 a 54 dos autos).

B) Em 26/04/2013, a executada, ora reclamante, apresentou ao Chefe do Serviço de Finanças de 
Santarém requerimento para suspensão da execução fiscal identificada na alínea anterior, oferecendo 
como garantia os seguintes bens imóveis:

 - Prédio misto, composto de terra de semeadura, figueiras, olival, dependências agrícolas, casa 
de rés -do -chão e primeiro andar para habitação, vários anexos e logradouro, casa em ruínas e logra-
douro, sito na A…………………, lugar e freguesia de ……………., concelho de Santarém, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Santarém sob o n.º 531/…......., inscrito na matriz sob os artigos 6 
e 6, ambos da secção AJ e na matriz predial urbana sob os artigos 948 e 949;

 - Prédio rústico, composto de olival e solo subjacente de cultura arvense, sito no ……………… 
ou A……………………….. – Sociedade Agrícola, Lda., sita na freguesia de …………., descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Santarém sob o n.º 324/…………., inscrito na matriz predial sob 
os artigos 7 e 8, ambos da secção AJ;

 - Prédio rústico, composto de solo subjacente de cultura arvense e olival, sito em ……………, fre-
guesia de ……………, descrito na Conservatória do Registo Predial de Santarém sob o n.º 731/………….. 
e inscrito na matriz sob o artigo 4 da secção AJ. - (cfr. doc. de fls. 57 dos autos).

C) No mesmo requerimento, referido na alínea anterior, a reclamante indicou que os imóveis se 
encontravam hipotecados à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pernes até ao valor de 450.000,oo€ 
e que os mesmos haviam sido avaliados por aquela entidade no valor de 806.000,00€  - (cfr. docs. de 
fls. 57 a 75 dos autos).

D) Em 17/05/2013, o Serviço de Finanças de Santarém efetuou o cálculo para a prestação de 
garantia, no valor de €57.460,33 – (cfr. doc. de fls. 86 dos autos).

E) Sobre o requerimento referido em B), o Serviço de Finanças de Santarém prestou informação, 
onde consta, designadamente, que “(…) A soma de todos os valores patrimoniais perfaz a quantia de 
€223.700,04. O valor necessário para garantir o processo é de €57 460,33, conforme doc. de fls. 36. 
Conforme doc. de fls. 31 a 34, sobre os mesmos imóveis existe uma hipoteca voluntária a favor da 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo no montante assegurado de €659.794,50.

Existe ainda, uma penhora a nosso favor, do prédio rústico inscrito sob o art.º 4 Secção AJ 
(…)” – (cfr. fls. 89 e 90 dos autos).

F) Em 28/05/2013, a Direcção de Finanças de Santarém sobre o requerido em B) prestou infor-
mação onde consta, além do mais, o seguinte:

“Relativamente ao PEF em causa, encontra -se pendente Reclamação Graciosa, a correr termos 
na DJT desta DF, sendo que o montante total em dívida na presente data ascende a €45.968,26. Para 
efeitos de prestação de garantia, foi pelo SF de Santarém calculado, a 17 de Maio de 2013, o valor 
necessário de €57.460,33.

Os imóveis em questão são um prédio misto, identificado na matriz rústica com os artigos n.º 5 e 
n.º 6, secção AJ e na matriz urbana com os artigos n.º 948 e n.º 949 e três prédios rústicos, identifica-
dos na matriz com os artigos n.º 4, n.º 7 e n.º 8, secção AJ, todos da freguesia de …………, concelho 
de Santarém.

Estes imóveis correspondem a um conjunto diverso de imóveis destinados a habitação, escritório, 
atividade agrícola e/ou industrial, bem como variados terrenos destinados a culturas diversificadas 
e pastagens.
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O valor patrimonial atual destes imóveis é de €172.265,71 (artigos urbanos) e de €51.434,33 
(artigos rústicos), num total de €223.700,04.

Relativamente aos prédios rústicos, importa considerar o disposto na alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 250.º do CPPT, pelo que o seu valor patrimonial atualizado com base nos fatores de correção 
monetária passa a ser de €67.070,71, resultante da aplicação dos coeficientes respetivos aos anos de 
determinação dos VP iniciais, conforme tabela infra. 

Secção Artigo VP Inicial Ano Coef. VPActualizado

AJ 4 2.818,21 1992 1,46 4.114,59
AJ 5 1.852,73 1994 1,28 2.371,49
AJ 6 46.180,60 1994 1,28 59.111,17
AJ 7 365,20 1986 2,68 978,74
AJ 8 184,60 1996 2,68 494,73

Total . . . 67.070,71

 Como tal, para a finalidade aqui em causa, o valor global dos imóveis a considerar é de €239.336,42 
(€ 172.265,71 + €67.070,71).

Sobre os imóveis em questão está registada uma hipoteca voluntária a favor da Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo de Pernes, CRL., sendo o capital de €450.000,00 e o montante máximo assegurado 
de €659.794,50.

Especificamente sobre o prédio rústico identificado com o n.º 4 da secção AJ, incide ainda uma 
penhora a favor da Fazenda Nacional, no valor de €2.818,21, no âmbito de outros PEF instaurados 
em nome desta sociedade.

Assim, para efeitos de garantia, estes imóveis deverão ser considerados apenas pelo seu valor 
líquido, para tal se deduzindo ao valor patrimonial (determinado nos termos das respetivas normas 
legais, conforme o artigo 250.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário) os ónus e en-
cargos que sobre eles incidem.

Deste modo, o valor a considerar assim determinado será nulo, uma vez que a soma dos valores 
patrimoniais é inferior aos montantes a deduzir.

Face ao descrito parece poder concluir -se que os imóveis aqui em apreciação, não poderão cons-
tituir garantia idónea e suficiente neste PEF porquanto não é expectável que, em caso de necessidade 
de execução da mesma, considerando o valor base da venda e os ónus já registados, o mercado esteja 
disponível para pagar valor suficiente para permitir assegurar ao Estado a efetiva cobrança da dívida, 
numa situação de incumprimento por parte da executada. (…)” – cfr. doc. de fls. 94 a 96 dos autos).

G) Em 12/06/2013, a Chefe do Serviço de Finanças de Santarém, com base na informação referida 
na alínea anterior, proferiu despacho, designadamente, nos seguintes termos:” (…) Em cumprimento 
das instruções administrativas transmitidas superiormente por mail de 16 -03 -2012 da DSGCT, foi o 
parecer de indeferimento submetido à concordância do Exmo. Diretor de Finanças.

Confirmado superiormente que a situação em apreciação não pode constituir garantia idónea 
e suficiente, conforme despacho de 29 -05 -2013, suportado na informação de fls. 44 a 46, no uso da 
competência conferida pelos artigos 149.º e 150.º do CPPT, indefiro o pedido de dispensa de garantia. 
(…)”. – (cfr. doc. de fls. 97 e 98 dos autos).

6. Apreciando
6.1 Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida quanto à inidoneidade quantitativa dos 

bens oferecidos à penhora para suspensão da execução fiscal
A sentença recorrida, a fls. 160 a 175 dos autos, julgou improcedente a reclamação judicial dedu-

zida pela ora recorrente contra o despacho que indeferiu o seu pedido de suspensão da execução fiscal 
mediante o oferecimento à penhora, como garantia, de um prédio misto e dois prédios rústicos, no en-
tendimento de que bem andou o despacho recorrido ao considerar que os bens oferecidos em garantia 
devem ser avaliados, não pelo seu valor comercial resultante da avaliação efetuada, mas antes segundo 
a regra do artigo 250.º do CPPT, atendendo ao respectivo valor patrimonial tributário, e descontando -lhe 
o valor dos ónus e encargos que sobre eles incidem já, porquanto a aceitação da garantia, (…) deve 
ter em consideração a sua aptidão para, se for o caso, assegurar a totalidade da dívida exequenda e 
acrescido e no caso dos imóveis, partindo do princípio de que se tornava necessária a venda dos bens, 
os mesmos são colocados em venda de acordo com o estabelecido no artigo 250.º do CPPT, onde se 
estabelecem as formas de determinação dos valores de venda dos bens que, no caso dos imóveis é 
sempre o seu valor patrimonial tributário (cfr. sentença recorrida, a fls. 169/170 dos autos).

Discorda do decidido a recorrente, alegando que o julgado quanto ao valor dos bens a considerar 
não resulta, nem expressamente nem da teleologia dos arts. 199.º e 250.º do CPPT, pois os valores 
referidos neste último preceito destinam -se a estabelecer o valor base de venda, sem que com isto se 
possa entender que no âmbito do Código de Procedimento e Processo Tributário, que é esse o valor 
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real do imóvel, mais alegando que tal entendimento, para além de não resultar da lei, é violador do 
princípio da proporcionalidade, consagrado nos arts. 17.º n.º 2 e 266.º, n.º 2 da CRP, nas vertentes da 
necessidade e do equilíbrio ou da proibição do excesso, na medida em que vai para além do que é ne-
cessário para salvaguarda dos interesses do credor Estado, através duma precaução excessiva baseada 
numa prognose pessimista sobre uma possível desvalorização do valor do bem, sacrificando de modo 
injustificado os interesses do executado e que tal entendimento levaria à inaceitável dualidade de, para 
efeitos de garantia a idoneidade dos imóveis ser aferida em função do valor patrimonial tributário e 
a dos bens móveis ser aferida em função do seu valor de mercado, quando é certo, que os imóveis são 
até mais seguros que os móveis, uma vez que estes, notoriamente, são mais facilmente deterioráveis 
ou dissipáveis, pugnando, pois, para que se entenda que a idoneidade do valor dum bem imóvel, para 
efeitos de garantia, ao abrigo do art. 199.º do CPPT, deve ser o do seu valor de mercado, embora se 
possa admitir alguma margem de discricionariedade da ATA na margem de tal valor relativamente à 
dívida exequenda e acrescido e que, no caso em apreço face ao valor de mercado e descontado o valor 
máximo por que o bem poderá responder pelas garantias a que está afeta, resulta um valor líquido 
mínimo de 143.387,29€ (806.000€  - 659.794,50€  - 2.818,21€) pelo que, sendo o valor da garantia exe-
quenda e acrescido de 57.460,33 € para efeitos de garantia, o valor do bem é, sem dúvida, suficiente 
para garantir a dívida exequenda.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal, no seu parecer junto aos 
autos, sustenta que o recurso não merece provimento, atento a que a avaliação que consta da documen-
tação junta aos autos pelo Recorrente foi efectuada por um perito sem mencionar quaisquer critérios 
objectivos tidos em consideração nessa avaliação e o Recorrente nunca suscitou, seja junto do órgão 
de execução fiscal, seja na sua reclamação para o tribunal tributário de 1.ª instância, a realização de 
avaliação dos imóveis para determinar o seu valor de mercado, caso houvesse razões para fazer crer 
que este era de valor superior ao valor patrimonial atribuído (cfr. parecer, a fls. 227).

Vejamos.
A recorrente funda a sua pretensão de suficiência da garantia oferecida para suspender a execução 

fiscal num valor de avaliação dos prédios oferecidos à penhora que toma como “o valor de mercado”, 
pretendendo que seja esse o valor considerado para determinar da suficiência dos bens oferecidos em 
garantia.

Sucede que tal valor, aceite pela credora hipotecária, não tem de o ser pelo credor Fisco, ou por 
qualquer outro credor, e nem sequer pode sê -lo por parte do Fisco, por expressa determinação da lei 
(artigo 250.º do CPPT), havendo necessidade de proceder à venda executiva dos bens dados em garantia, 
pois que a lei tributária fixa, sem margem para qualquer outra ponderação, a forma de determinação 
do valor dos bens para venda.

Foi por recurso a tais regras, em particular as contidas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 250.º 
do CPPT, que a Administração tributária avaliou os bens oferecidos à penhora e, descontando ao valor 
apurado o dos ónus e encargos já incidentes sobre tais bens, concluiu que os bens oferecidos tinham 
“valor nulo” para o efeito pretendido – o de constituírem garantia idónea para suspensão da execução 
na pendência da reclamação graciosa  -, entendimento este que foi sancionado pelo Tribunal “a quo” e 
que não merece reparo.

De facto, a exigência, como regra, de prestação de garantia para suspensão da execução na pen-
dência de meio procedimental ou processual tendo por objecto a legalidade ou exigibilidade da dívida 
exequenda visa acautelar a boa cobrança do crédito tributário caso o diferendo venha a ser resolvido em 
sentido favorável à pretensão da Administração tributária, sendo que, nesse caso, se não for voluntaria-
mente efectuado o pagamento, a Administração accionará a garantia, o que, no caso de bens oferecidos 
à penhora – como é o dos autos –, consistirá na venda executiva dos bens penhorados.

Faz, por isso, sentido que, embora o artigo 199.º do CPPT não remeta expressamente para o ar-
tigo 250.º do CPPT no que concerne à forma de determinar o valor dos bens oferecidos como garantia, 
se recorra a este último preceito legal para a determinação também de tal valor, pois que, a final, será 
esse o valor de referência se a execução houver que prosseguir pela venda executiva dos bens penho-
rados oferecidos em garantia.

Não se desconhece que este critério de aferição do valor dos bens oferecidos em garantia pode 
prejudicar relativamente os proprietários de prédios rústicos, designadamente em relação aos proprietá-
rios de prédios urbanos (cujos valores patrimoniais tributários actuais se encontram hoje mais próximos 
dos valores de mercado).

Não parece, porém, ao contrário do alegado, que tal critério se afigure violador do princípio da 
proporcionalidade, consagrado nos arts. 17.º n.º 2 e 266.º, n.º 2 da CRP, nas vertentes da necessidade 
e do equilíbrio ou da proibição do excesso, porquanto não parece que possa aceitar -se valerem os bens 
como garantia mais do que o valor pelo qual poderão ser avaliados para venda executiva.

Improcede, deste modo, a alegação da recorrente tendente a demonstrar o erro de julgamento da 
sentença recorrida quanto ao alegado vício de violação de lei do despacho reclamado.
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6.2 Dos alegados vícios de preterição do direito de audiência prévia e de falta de fundamentação
A sentença recorrida também julgou inverificados os vícios de falta de fundamentação do despa-

cho reclamado e de “preterição do direito de audição” antes do indeferimento, considerando, quanto à 
alegada falta de fundamentação, que o despacho sindicado, contém, devidamente explicitadas, as razões 
que conduziram ao indeferimento do pedido formulado bastando ler o articulado apresentado pela 
reclamante para se concluir que apreendeu as razões que determinaram a AT a decidir nos moldes em 
que decidiu, o que lhe permitiu o efetivo exercício da tutela dos seus direitos (cfr. sentença recorrida, 
a fls. 173 dos autos).

O decidido quanto à alegada falta de fundamentação não merece qualquer censura.
Constam do despacho sindicado, de forma clara, coerente e congruente, e que o destinatário bem 

compreendeu (como demonstra a sua petição de reclamação), as razões pelas quais foi indeferida a pre-
tensão de prestar garantia através do oferecimento à penhora daqueles concretos bens, a saber, o facto de 
os respectivos valores patrimoniais tributários serem inferiores aos dos ónus que sobre eles impendem, 
razão pela qual, para efeitos de garantia, o valor dos bens oferecidos era de considerar nulo.

A afirmação, também constante do despacho reclamado, de que (…) não é expectável que, em caso 
de necessidade de execução da mesma, considerando o valor base da venda e os ónus já registados, 
o mercado esteja disponível para pagar valor suficiente para assegurar ao Estado a efetiva cobrança 
da dívida, numa situação de incumprimento por parte da executada não parece carecer de qualquer 
explicitação adicional, pois que resulta suficientemente clara nos seus termos. O facto de a ATA não 
ter contestado ou questionado o valor de avaliação junto pela recorrente com o seu requerimento em 
nada releva pois, como se disse já, não estava vinculado, o credor Fisco ou qualquer outro, à aceitação 
de tal valor de avaliação.

Já no que concerne à preterição do direito de audiência prévia antes do indeferimento, que a sen-
tença recorrida julgou não ter lugar atenta a natureza processual do acto sindicado (porque praticado no 
âmbito de uma execução fiscal), ou, caso assim não se entenda e se lhe atribua a natureza de um “ato 
administrativo em matéria tributária”, face à natureza urgente decorrente do art. 170.º do CPPT, pelo 
que também por esse motivo não haveria lugar a audiência dos interessados (cfr. sentença recorrida, 
a fls. 173), não acompanhamos o decidido.

É para nós claro que o acto de indeferimento do pedido de suspensão da execução fiscal mediante 
o oferecimento de bens à penhora é um acto administrativo em matéria tributária e não um acto próprio 
do processo de execução fiscal e que, ao contrário do que sucede com o pedido de dispensa da pres-
tação de garantia (artigo 170.º do CPPT), não reveste por lei natureza urgente, razão pela qual não há 
fundamento legal para se ter por excluído o direito de audiência prévia ao indeferimento do seu pedido 
de suspensão da execução mediante oferecimento de bens à penhora, ex vi do disposto na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 60.º da Lei Geral Tributária.

E se tivesse sido assegurado à ora recorrente a possibilidade de se pronunciar sobre o projecto de 
indeferimento do seu pedido, dando -lhe a conhecer antecipadamente o critério de avaliação dos bens 
oferecidos que a Administração iria considerar, ter -se -ia permitido ao reclamante, ora recorrente, ter 
oferecido outros bens, como aliás peticionou ab initio na sua petição de reclamação.

Por esta razão  - preterição do direito de audição prévia ao indeferimento – merece o recurso 
provimento, revogando -se a sentença recorrida que assim o não julgou e anulando -se o despacho 
sindicado.

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

Supremo Tribunal Administrativo, em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recor-
rida na parte em que julgou inverificado o vício de preterição do direito de audição e por esse motivo 
julgando procedente a reclamação, com a consequente anulação do despacho reclamado.

Custas pela recorrida.

Lisboa, 4 de Dezembro de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pedro Delgado — Ca-
simiro Gonçalves. 

 Acórdão de 11 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Taxa de Promoção do Vinho. Direito Comunitário. Auxílio do Estado.
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Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do ar-
tigo 92.º do Tratado de Roma (actual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar 
da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de 
controlo prévio do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando 
mais de 62 % do orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido pelo Estado ou 
proveniente de recursos estatais (característica típica associada à qualificação 
dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo 
procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada, sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62 % do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 15/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrida: Instituto da Vinha e do Vinho, IP
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de impugnação judicial n.º 410/
09.8BEVIS

1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada A……………… (a seguir Recorrente) veio recorrer para o Supremo 

Tribunal Administrativo da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que julgou impro-
cedente a impugnação judicial por ela deduzida contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa 
do acto de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo “Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.”, referente 
ao mês de Maio de 2007.

1.2 O recurso foi admitido e a Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões 
do seguinte teor:

«
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão ofi-
ciosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Maio de 2007.

B. A A……………… não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais 
quando os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sentença 
ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante» – cf. página 32 da sentença proferida nos autos –, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.
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D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A………… à aludida taxa de promoção nos 
presentes autos: a violação do disposto no artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do 
TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A……………… perante os órgãos jurisdicionais nacio-
nais – cf., neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS 
SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art. 93.º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual 
art. 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta dispo-
sição.» – cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD – BRABANT, processo 
C -174/02 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -39/94.

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno 
comunitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição 
comunitária que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem 
a A…………… teria legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos 
Estados -membros que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do 
actual n.º 1 do artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto 
esse juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da 
intervenção da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 1 do artigo 108.º do TFUE), detém a competência – exclusiva – para proceder ao exame 
permanente da compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu – ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender… – o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário [...]

74. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou».

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A…………………não alega 
a contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; 
não procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional 
e os destinados à exportação, mencionada na página 32 da sentença posta em crise).

L. A A……………sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) – cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos au-
tos – cf. alíneas F) e G) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o 
procedimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A……………………… com a sua petição 
inicial e dada por integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão – cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de ave-
riguações contraditório C43/2004 – conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, 
que ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao disposi-
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tivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos 
auxílios não notificados».

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário – juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averigua-
ções contraditório C 43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, Estado Português não lhe podia ter dado execu-
ção, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf. página 33 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e – pior – 
olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios […] O Estado -membro em causa não pode pôr em exe-
cução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra vio-
lada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de 
uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «a instauração pela impugnante da presente acção de 
impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a 
aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente improce-
dente» – cf. página 30 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 82.º da contestação do IVV.

W. O reembolso – ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A…………, com as demais consequências legais – requerida nos presentes autos não decorre da adop-
ção, por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em 
causa, por considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, 
aconteceria a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto 
ao âmbito dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação 
prévia e proibição de execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do 
TFUE).

X. O Estado Português não poderia cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado a 
Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
decisão que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. Parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação 
de decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará 
notar que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado 
Português, igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV.

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV – A) respectivo).

BB. Tais medidas – em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos – eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
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final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.» – cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art. 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» – cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante – isso sim – para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia – conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida 
– a taxa de promoção – é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa 
influencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma dimi-
nuição do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de 
promoção e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia 2 [2 Cf. entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALSTER, 
OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTLIJK NOORD -BRABANT], este 
concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado – a taxa de promoção – é parte integrante 
da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos 
auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios 
com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida – cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.» – cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios 
propriamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando 
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a ser mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da 
Comissão sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido – como o foi (cf. 
parágrafo 132 da decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento 
das campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre 
os produtos nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do 
artigo 108.º, n.º 3, do TFUE») – impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a 
anulação dos actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que 
o estabelecimento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão 
Europeia, é contrário ao Direito Comunitário – o que, em concreto, se requereu nos presentes autos 
relativamente ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Maio de 2007 e veio a ser, 
com manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação 
da obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, 
do Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. I -3735, 
n.º 31).»  - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003 proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)» – cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, 
de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é 
afectada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por 
uma decisão final da Comissão.» – cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido 
no processo C -261/01 e 262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito di-
recto do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos 
particulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final 
da Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos 
por terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra inter-
pretação conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá-
-la -ia de efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires 
e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).» cf. parágrafo 
63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-
ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des negociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).» – cf. parágrafo 
64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa 
e se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal – in casu, a chamada taxa de promoção – que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
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tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa 
taxa – consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de 
afectação legal percentual – financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de 
serviços e actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do 
auxílio propriamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de 
um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória – e que se 
encontra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo 
de auxílios de Estado não notificados –, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão 
sobre a respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo – e na hipótese de o Estado - Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal –, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?».

1.4 O IVV apresentou contra alegação, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção auto liquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência ao período mensal de Maio de 2007.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso – cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.º 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações – cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao con-
trário de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a 
incompreensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido 
à sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior – cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 
de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
�o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal�, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE»  - cfr p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
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– hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE –, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as 
regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, 
através das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da le-
gislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora 
artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consig-
nação da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa 
larga componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pre-
tensões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si auto liquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos 
pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 – cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra - alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas ao respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera 
a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012 – através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 –, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º n.º 3 do TFUE.
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W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

[…]
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais. Só nestes 
termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!».

1.5 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo e dada vista ao Ministério Público, 
o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer.

1.6 Dispensaram -se os vistos, por as questões em causa terem sido repetidas e uniformemente 
tratadas neste Supremo Tribunal.

1.7 As questões que cumpre apreciar e decidir, a primeira suscitada pelo Recorrido e as demais 
suscitadas pela Recorrente, são as de saber

• se as conclusões das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do Código 
de Processo Civil (CPC), na redacção em vigor à data (1), assim obstando ao conhecimento do objecto 
do recurso [cfr. alíneas conclusões E), F) e G)]; na negativa,

• se a sentença incorreu em erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em 
causa nos autos, relativa ao mês de Maio de 2007, padece de ilegalidade por falta de notificação prévia 
à Comissão Europeia em conformidade com o disposto no n.º 3 do art. 88.º do Tratado da Comunidade 
Europeia (TCE) – actual n.º 3 do art. 108.º (2) do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) – e aferir da necessidade de proceder ao reenvio prejudicial ao Tribunal de Justiça da União 
Europeia (TJUE) para conhecimento das questões colocadas na parte final das conclusões.

* * *
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida foi fixada a seguinte factualidade:
«
A) No dia 27 de Junho de 2007, a A…………procedeu à autoliquidação da quantia de € 77.714,95, 

a título de taxa de promoção referente ao mês de Maio de 2007, cfr. documento n.º 1 junto com o pedido 
de revisão oficiosa.

B) O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C) Em 22/12/2008 a A…………… apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação re-
ferida em A.

D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009.
E) Em 11/02/2009, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
F) No dia 1 de Dezembro de 2004 a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
(cfr. doc. n.º 2 em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo 
ainda sido adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G) Do documento da Comissão Europeia – publicado no JOUE – C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

«Auxílio Estatal — Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art 88.º do Tratado CE (2005/C 

92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa,... sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
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 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-
ceiros, e

 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizados, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

…
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
As questões ora trazidas em recurso a este Supremo Tribunal têm vindo a ser reiteradamente 

colocadas pela Recorrente e decididas em sentido uniforme em muitos outros processos.
Assim, por economia de meios e porque concordamos integralmente com a solução adoptada nos 

acórdãos que têm vindo a ser proferidos nesses processos, vamos limitar -nos a remeter para argumen-
tação aí aduzida, introduzindo apenas as alterações requeridas pelas circunstâncias do presente caso. 
Assim, como ficou dito no recente acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo, de 30 de Outubro de 2013, proferido no processo n.º 408/13 (3), que passamos a citar, 
as questões que importa conhecer e decidir no presente recurso são as seguintes:

– questão prévia – conclusões E), F) e G) da contra -alegação do Recorrido – saber se as conclu-
sões das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do CPC, e se, por isso, não é 
possível conhecer do objecto do recurso;

– questão de mérito – conclusões da alegação da Recorrente – saber se a sentença incorreu em 
erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em causa nos autos, relativa ao mês de 
Maio de 2007, padece de ilegalidade por falta de notificação prévia à Comissão Europeia em confor-
midade com o disposto no art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do art. 108.º do TFUE) e aferir da necessidade 
de proceder ao reenvio prejudicial ao TJUE para conhecimento das questões colocadas na parte final 
das conclusões.

2.2.2 QUANTO À QUESTÃO PRÉVIA
O Recorrido sustenta que as alegações da Recorrente não observam o disposto no art. 685º -A do 

CPC, pelo que não deveriam ser admitidas, já que, ao invés de atacar e rebater a decisão recorrida nos 
seus fundamentos, a recorrente limita -se a invocar a incompreensão do Tribunal a quo, baseando -se 
no que já havia invocado na sua petição inicial.

Todavia, não obstante o eventual entendimento de que as conclusões da Recorrente não corres-
pondem a conclusões sintéticas (4), delas resulta, de forma clara, o fundamento pelo qual a recorrente 
pretende a revogação do julgado e qual o vício que lhe imputa: erro de julgamento por se ter olvidado 
que a taxa de promoção padece de ilegalidade decorrente da falta de notificação prévia à Comissão 
Europeia, em conformidade com o disposto no art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE).
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Deste modo, embora a Recorrente discuta ainda as mesmas questões já analisadas e decididas 
pelo Tribunal a quo – como não podia deixar de ser, por lhe estar vedado introduzir questões novas 
que não sejam de conhecimento oficioso – o certo é que explica, de forma muito clara, as razões da sua 
discordância com o julgado, ocorrendo, assim, a antítese discursiva necessária e imprescindível para 
o conhecimento do objecto do recurso.

Neste contexto, não se verifica a violação do invocado normativo nem ocorre motivo para que as 
questões colocadas no recurso não sejam conhecidas.

2.2.3 QUANTO AO MÉRITO DO RECURSO
O presente recurso é interposto da sentença que, tendo julgado improcedente a impugnação de-

duzida pela sociedade “A…………….” contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto 
de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., referente ao mês 
de Maio de 2007, manteve essa liquidação.

Essa improcedência radicou no entendimento de que da Decisão da Comissão Europeia de 20 de 
Julho de 2010, emitida no âmbito do procedimento de investigação C43/2004, resulta que as dúvidas 
dessa Comissão se circunscrevem apenas aos auxílios à promoção e publicidade do vinho português 
nos mercados de outros Estados -Membros e de países terceiros, e seu financiamento, não abrangendo 
os auxílios e financiamento no que tange aos serviços que o IVV presta ao sector vitivinícola, e, por 
conseguinte, não estando estes auxílios sujeitos ao regime previsto no art. 88.º, n.º 3, do Tratado de 
Roma, inexiste, no caso, proibição de execução, ou, sequer, qualquer problema de Direito Comuni-
tário, sendo por isso legal o indeferimento do pedido de revisão oficiosa e a consequente cobrança 
da taxa.

A Recorrente insurge -se contra o assim decidido, advogando, por um lado, que a Decisão da Co-
missão Europeia de 20 de Julho de 2010 não transitou em julgado e apenas analisa a compatibilidade 
dos auxílios e da taxa de promoção quanto ao período decorrido até 31 de Dezembro de 2006; e, por 
outro lado, que qualquer decisão que venha a ser proferida pela Comissão sobre a mencionada questão 
é irrelevante na apreciação do caso vertente, porquanto a taxa de promoção é uma e o Estado Português 
incumpriu a obrigação de notificação prévia e proibição de execução, nos termos do art. 88.º, n.º 3, do 
TCE, o que leva à invalidação dos actos de execução.

Neste contexto, a questão que a Recorrente coloca à apreciação deste Tribunal é a de saber se a 
sentença padece de erro de julgamento, em matéria de direito, por ter julgado que a taxa de promoção 
prevista no Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, não está sujeita ao regime previsto no art. 88.
º, n.º 3, do Tratado de Roma (actual art. 108.º, n.º 3, do TFUE), inexistindo qualquer proibição de 
execução ou, sequer, qualquer problema de Direito Comunitário. Subsidiariamente, suscita a questão 
do reenvio ao TJUE para que, em caso de dúvida, aí seja proferida decisão sobre as questões preju-
diciais que enuncia, em ordem a determinar da necessidade da notificação prévia da implementação 
da taxa de promoção em apreço e da legalidade da sua cobrança à luz do que dispõe o art. 88.º do 
TCE (actual art. 108.º do TFUE), bem como da possibilidade da directa invocação desta norma nos 
tribunais nacionais.

Estas questões são, todavia, em tudo idênticas (até nos pressupostos de facto) às que foram deci-
didas neste Supremo Tribunal pelo acórdão proferido em 23 de Abril de 2013, no recurso n.º 29/13 (5), 
e no qual, com fundamentação que merece a nossa inteira adesão, se concluiu no sentido da manu-
tenção da autoliquidação aí em causa e de que ficava prejudicado o pedido de reenvio prejudicial, por 
inutilidade – acórdão a que se seguiram muitos outros, nomeadamente, os prolatados em 30 de Abril 
de 2003, no processo n.º 292/13; em 22 de Maio de 2013, nos processos n.ºs 9/13, 44/13, 48/13, 53/13, 
200/13 e 1311/12; em 29 de Maio de 2013, nos processos n.ºs 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/12; em 26 de 
Junho de 2013, nos processos n.ºs 1329/12 e 55/13; em 10 de Julho de 2013, nos processos n.ºs 44/13, 
9/13, 53/13 e 200/13; de 2 de Outubro de 2013, nos processos n.ºs 1221/12, 46/13 e 177/13; de 23 de 
Outubro de 2013, nos processos n.ºs 1464/12, 31/13, 176/13 e 207/13; de 30 de Outubro de 2013, nos 
processos n.ºs 193/13, 408/13, 1081/13, 1138/13 e 1147/13.

A doutrina expendida nesse acórdão proferido no processo n.º 29/13 é inteiramente transponível 
para o presente caso – sendo, aliás, as alegações e contra -alegações substancialmente idênticas – e 
encontra -se alicerçada nas razões jurídicas resumidas no respectivo sumário.

Deste modo, atentando na regra constante n.º 3 do art. 8.º do Código Civil – que impõe ao 
julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma 
interpretação e aplicação uniformes do direito – e não se vendo que a Recorrente invoque em juízo 
novas razões que infirmem a fundamentação em que assentou essa decisão ou que levem a inflectir 
ou a divergir do entendimento aí afirmado, impõe -se remeter para essa fundamentação, que assim se 
acolhe e subscreve na íntegra.

Termos em que se irá negar provimento ao recurso com a fundamentação constante do aludido 
acórdão, desse modo ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE 
formulado pela Recorrente.
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2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, decalcadas do sumário do referido 

acórdão dessa Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Abril 
de 2013, proferido no processo n.º 29/13:

I  - Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional nacional pode ser 
conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do art. 92.º do Tratado de Roma (actual art. 107.º 
do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o pro-
cesso de controlo prévio do art. 108.º, n.º 3, do TFUE.

II  - A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições do Instituto 
da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando mais de 62% do orçamento 
afecto ao financiamento dos serviços de coordenação geral do mesmo) ao não implicar à partida um 
auxílio concedido pelo Estado ou proveniente de recursos estatais (característica típica associada à 
qualificação dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo procedi-
mento legislativo de criação.

III  - Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de averiguação, que 
a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um auxílio 
de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a 
pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

IV  - Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de tal medida 
envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento 
legislativo de criação da taxa, nem a consequente suspensão da sua execução.

V  - A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não está em causa a 
finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito Comunitário), afigura -se desproporcionada, 
sobretudo se se tiver em conta que a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento 
da actividade do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais do que 
uma pequena parte.

VI  - A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento do orça-
mento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como consequência a violação dos 
princípios da confiança e da segurança jurídica.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo, em conferência, acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.
Junte cópia certificada do acórdão proferido em 23 de Abril de 2013, no processo n.º 29/13.

Lisboa, 11 de Dezembro de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Valente Torrão — Ascensão 
Lopes.

Nota: O acórdão supra identificado encontra -se publicado em apêndice ao Diário da Repú-
blica, no volume correspondente à data em que foi proferido.

(1) Na redacção vigente até 31 de Agosto de 2103; na redacção dada ao Código de Processo Civil pela Lei n.º 41/2013, 
de 26 de Junho, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 36/2013, de 12 de Agosto, corresponde -lhe o n.º 3 do art. 639.º.

(2) «Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos 
relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que determinado projecto de auxílio não 
é compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107.º, deve sem demora dar início ao procedimento previsto no 
número anterior. O Estado -Membro em causa não pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento 
haver sido objecto de uma decisão final».

(3) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
8ef8f856c99835b980257c1a004282dd?OpenDocument.

(4) O que, porventura, poderia ter conduzido a oportuno convite no sentido de que fossem sintetizadas, em conformidade 
com o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do CPC.

(5)  Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
4e814ebe3e52143980257b65003c2170?OpenDocument. 

 Acórdão de 11 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do vinho. Direito comunitário. Auxílio do estado.
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Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do ar-
tigo 92.º do Tratado de Roma (actual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar 
da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de 
controlo prévio do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando 
mais de 62 % do orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido pelo Estado ou 
proveniente de recursos estatais (característica típica associada à qualificação 
dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo 
procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada, sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62 % do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 16/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de impugnação judicial n.º 359/
09.4BEVIS

1.1 A sociedade denominada “A…………, Lda.” (a seguir Recorrente) veio recorrer para o Su-
premo Tribunal Administrativo da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que julgou 
improcedente a impugnação judicial por ela deduzida contra o indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa do acto de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo “Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.”, 
referente ao mês de Junho de 2005.

1.2 O recurso foi admitido e a Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões 
do seguinte teor:

«
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão ofi-
ciosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Junho de 2005.

B. A A………… não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando 
os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sentença 
ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante» – cf. página 22 da sentença proferida nos autos –, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
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é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A………… à aludida taxa de promoção nos 
presentes autos: a violação do disposto no artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do 
TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A………… perante os órgãos jurisdicionais nacionais 
– cf., neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS 
SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art. 93.º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual 
art. 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta dispo-
sição.» – cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD – BRABANT, processo 
C -174/02 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -39/94.

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno 
comunitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição 
comunitária que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem 
a A………… teria legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos 
Estados -membros que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do 
actual n.º 1 do artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto 
esse juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da 
intervenção da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 1 do artigo 108.º do TFUE), detém a competência – exclusiva – para proceder ao exame 
permanente da compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu – ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender… – o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário [...]

74. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou».

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A………… não alega a 
contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não 
procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional 
e os destinados à exportação, mencionada na página 21 da sentença posta em crise).

L. A A………… sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) – cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos au-
tos – cf. alíneas F), G) e H) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o 
procedimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A………… com a sua petição inicial e dada 
por integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão – cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de ave-
riguações contraditório C43/2004 – conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, 
que ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao disposi-
tivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos 
auxílios não notificados».
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P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário – juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averigua-
ções contraditório C 43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, Estado Português não lhe podia ter dado execu-
ção, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf. página 22 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e – pior 
– olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios […] O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra 
violada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição 
de uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «a instauração pela impugnante da presente acção de 
impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a 
aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente improce-
dente» – cf. página 20 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 82.º da contestação do IVV.

W. O reembolso – ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A…………, com as demais consequências legais – requerida nos presentes autos não decorre da adopção, 
por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria 
a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito 
dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e 
proibição de execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado a 
Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
decisão que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada – cf. alínea H) dos factos 
provados.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. Parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação 
de decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará 
notar que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado 
Português, igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV.

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV – A) respectivo).

BB. Tais medidas – em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos – eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 



4878

jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.» – cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art. 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» – cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante – isso sim – para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia – conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida 
– a taxa de promoção – é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa 
influencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma dimi-
nuição do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de 
promoção e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia 2 [2 Cf. entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALSTER, 
OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTLIJK NOORD -BRABANT], este 
concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado – a taxa de promoção – é parte integrante 
da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos 
auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios 
com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida – cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.» – cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios 
propriamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando 
a ser mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da 
Comissão sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.
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OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido – como o foi (cf. pa-
rágrafo 132 da decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das 
campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os 
produtos nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do ar-
tigo 108.º, n.º 3, do TFUE») – impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a 
anulação dos actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que 
o estabelecimento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão 
Europeia, é contrário ao Direito Comunitário – o que, em concreto, se requereu nos presentes autos 
relativamente ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Junho de 2005 e veio a ser, 
com manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. I -3735, n.º 31).»  - 
cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003 proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)» – cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, 
de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é 
afectada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por 
uma decisão final da Comissão.» – cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido 
no processo C -261/01 e 262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito di-
recto do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos 
particulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final 
da Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos 
por terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra inter-
pretação conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá-
-la -ia de efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires 
e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).» cf. parágrafo 
63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-
teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, 
da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último perí-
odo, do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade 
para tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas 
as consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos 
actos de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedi-
dos (v. acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires 
e Syndicat national des negociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).» – 
cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa 
e se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal – in casu, a chamada taxa de promoção – que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?
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• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa 
taxa – consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de 
afectação legal percentual – financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de 
serviços e actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do 
auxílio propriamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de 
um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória – e que se 
encontra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo 
de auxílios de Estado não notificados –, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão 
sobre a respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo – e na hipótese de o Estado - Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal –, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?».

1.4 O IVV apresentou contra alegação, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção auto liquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência ao período mensal de Junho de 2005.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso – cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.º 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações – cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao con-
trário de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a 
incompreensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido 
à sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior – cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 
de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE»  - cfr p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE – hoje, 
artigo 108.º, n.º 2 do TFUE –, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras 
do Tratado sobre auxílios de Estado.
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J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, 
através das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da le-
gislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora 
artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consig-
nação da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa 
larga componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pre-
tensões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si auto liquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos 
pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 – cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra - alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas ao respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera 
a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012 – através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 –, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
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dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

[…]
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais. Só nestes 
termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!».

1.5 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo e dada vista ao Ministério Público, 
o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer.

1.6 Dispensaram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos, por as questões em causa terem 
vindo a ser repetida e uniformemente decididas por este Supremo Tribunal Administrativo.

1.7 As questões que cumpre apreciar e decidir, a primeira suscitada pelo Recorrido e as demais 
suscitadas pela Recorrente, são as de saber

• se as conclusões das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do Código 
de Processo Civil (CPC), na redacção em vigor à data (1), assim obstando ao conhecimento do objecto 
do recurso [cfr. alíneas conclusões E), F) e G)]; na negativa,

• se a sentença incorreu em erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em 
causa nos autos, relativa ao mês de Junho de 2005, padece de ilegalidade por falta de notificação prévia 
à Comissão Europeia em conformidade com o disposto no n.º 3 do art. 88.º do Tratado da Comunidade 
Europeia (TCE) – actual n.º 3 do art. 108.º (2) do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) – e aferir da necessidade de proceder ao reenvio prejudicial ao Tribunal de Justiça da União 
Europeia (TJUE) para conhecimento das questões colocadas na parte final das conclusões.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida foi fixada a seguinte factualidade:
«
A) No dia 13 de Julho de 2005, a A………… procedeu à autoliquidação da quantia de € 21.097,40, 

a título de taxa de promoção referente ao mês de Junho de 2005, cfr. documento n.º 1 junto com o pedido 
de revisão oficiosa, a qual por sua vez é o doc. 1 que instrui a petição inicial desta Impugnação aqui 
dado por reproduzido o mesmo se dizendo dos demais elementos infra referidos;

B) O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa, factualidade que resulta dos articulados apresentados pelas Partes, ou seja 
não é objecto de dissenso;

C) Em 22/12/2008 a A………… apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida 
em A. vide artigo 1.º da petição inicial e doc. n.º 2 que instruiu a petição inicial;

D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009, cfr. doc. 2 que instruiu a petição 
inicial;

E) Em 09/02/2009, via postal, a Impugnante remeteu a petição inicial que deu origem à presente 
Impugnação, vide fls. 2 e sgs.;

F) No dia 1 de Dezembro de 2004 a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de 
Estado, encontrando -se o referido procedimento em curso, não tendo ainda sido adoptada decisão 
definitiva sobre o mérito da causa, verificando -se apenas a apreciação liminar melhor especificada 
na alínea seguinte, cfr. doc. n.º 3 que instruiu a petição inicial;

G) Do documento da Comissão Europeia – publicado no JOUE – C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

«Auxílio Estatal – Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art 88.º do Tratado CE (2005/C 

92/06)” extracta -se o que infra se registará dando -se o demais por reproduzido:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa,... sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
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 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-
ceiros, e

 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizados, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…», idem anterior;
H) A Comissão Europeia encerrou o procedimento a que vimos aludindo através de decisão 

proferida em 20 -07 -2010, que Portugal questionou através do competente recurso de anulação que 
dirigiu ao Tribunal Geral da União Europeia, decisão:

…
 - limitada até 31 de Dezembro de 2006 “data da entrada em vigor das novas Orientações Comu-

nitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 2007 -2013, sem prejuízo da 
posição que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa data”.

…
Artigo 2.º
Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 

executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107.º, n.º 3, alínea c) do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3.º
Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-

tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2.º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado internam para do artigo 107.º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao 
período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006...” cfr. documentos n.º 3 
e 4 juntos pelo IVV».

2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
As questões ora trazidas em recurso a este Supremo Tribunal têm vindo a ser reiteradamente 

colocadas pela Recorrente e decididas em sentido uniforme em muitos outros processos.
Assim, por economia de meios e porque concordamos integralmente com a solução adoptada nos 

acórdãos que têm vindo a ser proferidos nesses processos, vamos limitar -nos a remeter para argumen-
tação aí aduzida, introduzindo apenas as alterações requeridas pelas circunstâncias do presente caso. 
Assim, como ficou dito no recente acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
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Administrativo, de 30 de Outubro de 2013, proferido no processo n.º 408/13 (3), que passamos a citar, 
as questões que importa conhecer e decidir no presente recurso são as seguintes:

– questão prévia – conclusões E), F) e G) da contra -alegação do Recorrido – saber se as conclu-
sões das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do CPC, e se, por isso, não é 
possível conhecer do objecto do recurso;

– questão de mérito – conclusões da alegação da Recorrente – saber se a sentença incorreu em 
erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em causa nos autos, relativa ao mês de 
Junho de 2005, padece de ilegalidade por falta de notificação prévia à Comissão Europeia em confor-
midade com o disposto no art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do art. 108.º do TFUE) e aferir da necessidade 
de proceder ao reenvio prejudicial ao TJUE para conhecimento das questões colocadas na parte final 
das conclusões.

2.2.2 QUANTO À QUESTÃO PRÉVIA
O Recorrido sustenta que as alegações da Recorrente não observam o disposto no art. 685º -A do 

CPC, pelo que não deveriam ser admitidas, já que, ao invés de atacar e rebater a decisão recorrida nos 
seus fundamentos, a recorrente limita -se a invocar a incompreensão do Tribunal a quo, baseando -se 
no que já havia invocado na sua petição inicial.

Todavia, não obstante o eventual entendimento de que as conclusões da Recorrente não corres-
pondem a conclusões sintéticas (4), delas resulta, de forma clara, o fundamento pelo qual a recorrente 
pretende a revogação do julgado e qual o vício que lhe imputa: erro de julgamento por se ter olvidado 
que a taxa de promoção padece de ilegalidade decorrente da falta de notificação prévia à Comissão 
Europeia, em conformidade com o disposto no art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE).

Deste modo, embora a Recorrente discuta ainda as mesmas questões já analisadas e decididas 
pelo Tribunal a quo – como não podia deixar de ser, por lhe estar vedado introduzir questões novas 
que não sejam de conhecimento oficioso – o certo é que explica, de forma muito clara, as razões da sua 
discordância com o julgado, ocorrendo, assim, a antítese discursiva necessária e imprescindível para 
o conhecimento do objecto do recurso.

Neste contexto, não se verifica a violação do invocado normativo nem ocorre motivo para que as 
questões colocadas no recurso não sejam conhecidas.

2.2.3 QUANTO AO MÉRITO DO RECURSO
O presente recurso é interposto da sentença que, tendo julgado improcedente a impugnação dedu-

zida pela sociedade “A…………, Lda.” contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto 
de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., referente ao mês 
de Junho de 2005, manteve essa liquidação.

Essa improcedência radicou no entendimento de que da Decisão da Comissão Europeia de 20 de 
Julho de 2010, emitida no âmbito do procedimento de investigação C43/2004, resulta que as dúvidas 
dessa Comissão se circunscrevem apenas aos auxílios à promoção e publicidade do vinho português 
nos mercados de outros Estados -Membros e de países terceiros, e seu financiamento, não abrangendo 
os auxílios e financiamento no que tange aos serviços que o IVV presta ao sector vitivinícola, e, por 
conseguinte, não estando estes auxílios sujeitos ao regime previsto no art. 88.º, n.º 3, do Tratado de 
Roma, inexiste, no caso, proibição de execução, ou, sequer, qualquer problema de Direito Comunitário, 
sendo por isso legal o indeferimento do pedido de revisão oficiosa e a consequente cobrança da taxa.

A Recorrente insurge -se contra o assim decidido, advogando, por um lado, que a Decisão da Co-
missão Europeia de 20 de Julho de 2010 não transitou em julgado e apenas analisa a compatibilidade 
dos auxílios e da taxa de promoção quanto ao período decorrido até 31 de Dezembro de 2006; e, por 
outro lado, que qualquer decisão que venha a ser proferida pela Comissão sobre a mencionada questão 
é irrelevante na apreciação do caso vertente, porquanto a taxa de promoção é una e o Estado Português 
incumpriu a obrigação de notificação prévia e proibição de execução, nos termos do art. 88.º, n.º 3, do 
TCE, o que leva à invalidação dos actos de execução.

Neste contexto, a questão que a Recorrente coloca à apreciação deste Tribunal é a de saber se a 
sentença padece de erro de julgamento, em matéria de direito, por ter julgado que a taxa de promoção 
prevista no Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, não está sujeita ao regime previsto no art. 88.º, n.º 3, 
do Tratado de Roma (actual art. 108.º, n.º 3, do TFUE), inexistindo qualquer proibição de execução ou, 
sequer, qualquer problema de Direito Comunitário. Subsidiariamente, suscita a questão do reenvio ao 
TJUE para que, em caso de dúvida, aí seja proferida decisão sobre as questões prejudiciais que enuncia, 
em ordem a determinar da necessidade da notificação prévia da implementação da taxa de promoção 
em apreço e da legalidade da sua cobrança à luz do que dispõe o art. 88.º do TCE (actual art. 108.º do 
TFUE), bem como da possibilidade da directa invocação desta norma nos tribunais nacionais.

Estas questões são, todavia, em tudo idênticas (até nos pressupostos de facto) às que foram decididas 
neste Supremo Tribunal pelo acórdão proferido em 23 de Abril de 2013, no recurso n.º 29/13 (5), e no 
qual, com fundamentação que merece a nossa inteira adesão, se concluiu no sentido da manutenção da 
autoliquidação aí em causa e de que ficava prejudicado o pedido de reenvio prejudicial, por inutilidade 
– acórdão a que se seguiram muitos outros, nomeadamente, os prolatados em 30 de Abril de 2003, no 



4885

processo n.º 292/13; em 22 de Maio de 2013, nos processos n.ºs 9/13, 44/13, 48/13, 53/13, 200/13 e 
1311/12; em 29 de Maio de 2013, nos processos n.ºs 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/12; em 26 de Junho 
de 2013, nos processos n.ºs 1329/12 e 55/13; em 10 de Julho de 2013, nos processos n.ºs 44/13, 9/13, 
53/13 e 200/13; de 2 de Outubro de 2013, nos processos n.ºs 1221/12, 46/13 e 177/13; de 23 de Outubro 
de 2013, nos processos n.ºs 1464/12, 31/13, 176/13 e 207/13; de 30 de Outubro de 2013, nos processos 
n.ºs 193/13, 408/13, 1081/13, 1138/13 e 1147/13.

A doutrina expendida nesse acórdão proferido no processo n.º 29/13 é inteiramente transponível 
para o presente caso – sendo, aliás, as alegações e contra -alegações substancialmente idênticas – e 
encontra -se alicerçada nas razões jurídicas resumidas no respectivo sumário.

Deste modo, atentando na regra constante n.º 3 do art. 8.º do Código Civil – que impõe ao 
julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma 
interpretação e aplicação uniformes do direito – e não se vendo que a Recorrente invoque em juízo 
novas razões que infirmem a fundamentação em que assentou essa decisão ou que levem a inflectir 
ou a divergir do entendimento aí afirmado, impõe -se remeter para essa fundamentação, que assim se 
acolhe e subscreve na íntegra.

Termos em que se irá negar provimento ao recurso com a fundamentação constante do aludido 
acórdão, desse modo ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE 
formulado pela Recorrente.

2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, decalcadas do sumário do referido 

acórdão dessa Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Abril 
de 2013, proferido no processo n.º 29/13:

I  - Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional nacional pode ser 
conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do art. 92.º do Tratado de Roma (actual art. 107.º 
do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o pro-
cesso de controlo prévio do art. 108.º, n.º 3, do TFUE.

II  - A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições do Instituto 
da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando mais de 62% do orçamento 
afecto ao financiamento dos serviços de coordenação geral do mesmo) ao não implicar à partida um 
auxílio concedido pelo Estado ou proveniente de recursos estatais (característica típica associada à 
qualificação dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo procedi-
mento legislativo de criação.

III  - Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de averiguação, que 
a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um auxílio 
de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a 
pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

IV  - Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de tal medida 
envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento 
legislativo de criação da taxa, nem a consequente suspensão da sua execução.

V  - A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não está em causa a 
finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito Comunitário), afigura -se desproporcionada, 
sobretudo se se tiver em conta que a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento 
da actividade do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais do que 
uma pequena parte.

VI  - A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento do orça-
mento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como consequência a violação dos 
princípios da confiança e da segurança jurídica.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo, em conferência, acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.
Junte cópia certificada do acórdão proferido em 23 de Abril de 2013, no processo n.º 29/13.

Lisboa, 11 de Dezembro de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Valente Torrão — Ascensão 
Lopes.

Nota: O acórdão supra identificado encontra -se publicado em apêndice ao Diário da Repú-
blica, no volume correspondente à data em que foi proferido.

(1) Na redacção vigente até 31 de Agosto de 2103; na redacção dada ao Código de Processo Civil pela Lei n.º 41/2013, 
de 26 de Junho, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 36/2013, de 12 de Agosto, corresponde -lhe o n.º 3 do art. 639.º.
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(2) «Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos 
relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que determinado projecto de auxílio não 
é compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107.º, deve sem demora dar início ao procedimento previsto no 
número anterior. O Estado -Membro em causa não pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento 
haver sido objecto de uma decisão final».

(3) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
8ef8f856c99835b980257c1a004282dd?OpenDocument.

(4) O que, porventura, poderia ter conduzido a oportuno convite no sentido de que fossem sintetizadas, em conformidade 
com o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do CPC.

(5) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
4e814ebe3e52143980257b65003c2170?OpenDocument. 

 Acórdão de 11 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Deserção da Instância de Recurso. Habilitação de Herdeiros.

Processo n.º 290/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

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

1. A FAZENDA PÚBLICA interpôs recurso jurisdicional para esta Secção do Supremo Tribunal 
Administrativo da sentença que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por A………. e 
mulher B……….. contra o acto de indeferimento da reclamação graciosa que deduzira perante os actos 
de liquidação adicional de IRS referentes aos anos de 1994, 1995, 1996 e 1997.

2. Já neste Supremo Tribunal, o Excelentíssimo Mandatário do Recorrido veio dar conhecimento 
aos autos do falecimento do seu constituinte, A………….., ocorrido em 10/04/2012, isto é, na pendência 
do recurso jurisdicional, dando, assim, cumprimento ao disposto no n.º 2 do art. 277º do Código de 
Processo Civil, juntando ao processo a respectiva prova documental.

3. Em face disso, a Juíza Conselheira Relatora proferiu em 10 de Maio de 2012 o seguinte 
despacho, a fls. 117 dos autos: «Determino a imediata suspensão da instância face ao comprovado 
falecimento do Recorrido, em conformidade com o disposto nos artigos 276º, n.º 1, alínea e) e 277º, 
n.º 1, ambos do Cod.Proc.Civil. Notifique», despacho que foi notificado às partes e que não foi objecto 
de contestação.

4. Decorrido que foi mais de um ano sobre a notificação desse despacho e sem que qualquer 
delas se tivesse apresentado a impulsionar a instância recursiva, designadamente através da promoção 
do incidente de habilitação de herdeiros do Recorrido falecido, foi pela Juíza Conselheira Relatora 
proferido em 28 de Junho de 2013 a seguinte decisão:

«Por despacho de fls. 117 foi determinada a suspensão da presente instância de recurso ao abrigo 
do disposto nos artigos 276, n.º 1, alínea a) e 277º, n.º 1, ambos do Código de Processo Civil, atento 
o falecimento do Recorrido, A………………..

Segundo o disposto no artigo 284º, n.º 1, alínea a), do Código de Processo Civil, tal suspensão 
só cessa quando no incidente de habilitações de herdeiros for notificada a decisão que considere ha-
bilitado o sucessor da pessoa falecida.

E segundo o disposto no artigo 291º, n.º 2, do mesmo Código, «Os recursos consideram -se deser-
tos quando o recorrente não tenha apresentado a alegação, nos termos do n.º 2 do artigo 684º -B, ou 
quando, por inércia sua, estejam parados durante mais de um ano», esclarecendo o n.º 3 que «Tendo 
surgido algum incidente com efeito suspensivo, o recurso é julgado deserto se decorrer mais de um ano 
sem que se promovam os termos do incidente», sendo a deserção julgada no tribunal onde se verifique 
a falta, por simples despacho do juiz ou do relator.

Como ensina o Prof. Alberto dos Reis, in Comentário ao Código de Processo Civil, vol. 3, pág. 461, 
Coimbra Editora, 1946, «...a instância de recurso funciona, para efeitos de deserção, como instância 
nova e distinta da anterior…», e os efeitos da deserção na 1ª e na 2ª instância são bem diferentes como 
aquele Autor evidencia ao afirmar que «A deserção na primeira instância extingue todo o processo, 
ao passo que a deserção do recurso só extingue o processo do respectivo recurso. Julgado deserto o 
recurso, a consequência é que este fica sem efeito; produz -se, portanto, fenómeno idêntico ao que se 
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produz quando a parte vencida não recorre dentro do prazo legal, ou quando o recorrente desiste do 
recurso interposto, ou quando não apresente, dentro do prazo legal, a alegação de recurso (art. 690.
º): transita em julgado a decisão de que se interpusera o recurso. Tanto faz, na verdade, não recorrer, 
como recorrer, mas abandonar depois o recurso, ou por desistência (abandono expresso), ou por falta 
de apresentação da alegação em tempo devido, ou por inactividade durante ano e dia (abandono tá-
cito). Em qualquer destes três casos o recurso caduca; a caducidade faz transitar em julgado a decisão 
impugnada por meio de recurso.»  - (obra citada, pág. 458).

E aponta como exemplo da deserção do recurso o seguinte: «Exemplo característico: na pendência 
do recurso morre um dos litigantes, o recorrente ou o recorrido; Se o processo estiver parado durante 
mais de um ano ou porque não se deduziu o incidente da habilitação, ou porque, tendo -se deduzido, 
não se promoveu depois o seu andamento dá -se a deserção do recurso» (obra citada, pág. 456).

No presente caso, foi proferida sentença em processo judicial de impugnação e dela foi inter-
posto recurso pela Fazenda Pública, estando este recurso parado há mais de um ano por virtude de 
a recorrente não lhe ter dado qualquer impulso, isto é, não ter promovido o incidente de habilitação 
dos herdeiros do recorrido para que o recurso pudesse prosseguir.

Tal inércia, durante mais de um ano, de quem incumbia dar impulso ao recurso, determina a 
deserção da respectiva instância de recurso.

Em face do exposto, julga -se deserto o recurso interposto da sentença proferida nestes autos de 
impugnação judicial.

Custas pela Recorrente.».
5. Notificada dessa decisão, veio a FAZENDA PÚBLICA reclamar para a conferência, ao abrigo 

do disposto no n.º 3 do art. 700º do Código de Processo Civil, com a seguinte argumentação, que aqui 
se transcreve na íntegra:

I. Na sequência da notificação do despacho proferido a fls. 117, foi determinada a suspensão da 
presente instância ao abrigo do disposto nos artigos 276º, n.º 1, alínea a) e 277º, n.º 1, ambos do Código 
Civil, atento o falecimento do Recorrido A…………….

II. E, continua ainda o despacho de fls. 123 a referir que, segundo o disposto no artigo 284º, n.º 1, 
alínea a), do CPC, tal suspensão só cessa quando no incidente de habilitação de herdeiros for notificada 
a decisão que considere habilitado o sucessor da pessoa falecida.

III. Para se ter maior inteligibilidade da incongruência do que foi decidido, vamos transcrever o 
segmento da fundamentação justificativo da decisão: “No presente caso, foi proferida sentença em pro-
cesso judicial de impugnação e dela foi interposto recurso pela Fazenda Pública, estando este recurso 
parado há mais de um ano por virtude de a recorrente não lhe ter dado impulso, isto é, não ter promovido 
o incidente de habilitação dos herdeiros do recorrido para que o recurso pudesse prosseguir.

Tal inércia, durante mais de um ano, de quem incumbia dar impulso ao recurso, determina a 
deserção da respectiva instância de recurso.”

IV. Impõe -se uma pergunta, que parece transparecer do despacho: é à Administração que compete 
fazer a habilitação de herdeiros?

V. Será que o Prof. Alberto dos Reis, no transcrito Comentário ao CPC, vol. 3, pag. 461, 1946, 
quer dizer que se inverte o ónus do dever de habilitação dos sucessores para concorrerem ao património 
do de cujus, pelo facto da massa patrimonial puder conter hipotéticas devoluções de imposto?

VI. Terá sido isso que o ilustre Prof. quis dizer no texto transcrito pelo Colendo Conselheiro 
Relator «… a instância de recurso funciona, para efeitos de deserção, como instância nova e distinta 
da anterior...», e os efeitos da deserção na 1ª e na 2ª instância são bem diferentes como aquele Autor 
evidencia ao afirmar que «A deserção na primeira instância extingue todo o processo, ao passo que a 
deserção do recurso só extingue o processo do respectivo recurso. Julgando deserto o recurso, a con-
sequência é que este fica sem efeito; produz -se, portanto fenómeno idêntico ao que se produz quando 
a parte vencida não recorre dentro do prazo legal, ou quando o recorrente desiste do recurso inter-
posto, ou quando não apresente dentro do prazo legal, a alegação de recurso (art. 690º): transita em 
julgado a decisão de que se interpusera o recurso. Tanto faz, na verdade, não recorrer, como recorrer, 
mas abandonar depois o recurso, por desistência (abandono expresso) ou por falta da apresentação 
da alegação em tempo devido, ou por inactividade durante ano e dia (abandono tácito). Em qualquer 
destes três casos o recurso caduca; a caducidade faz transitar em julgado a decisão impugnada por 
meio de recurso.» (obra cit., pag. 458).

VII. E aponta como exemplo da deserção do recurso o seguinte: «Exemplo característico na 
pendência do recurso morre um dos litigantes, o recorrente ou recorrido; Se o processo estiver parada 
durante mais de um ano ou porque não se deduziu o incidente da habilitação, ou porque, tendo -se de-
duzido, não se promoveu depois o seu andamento dá -se a deserção do recurso» (obra cit., pág. 456).

VIII. Uma pergunta, muito simples.
Quem é que pode desertar?
Quem tem um direito/dever e é convocado para o cumprimento desse direito ou para o exercício 

desse dever e não reclama esse direito ou não cumpre esse dever (neste último caso, estou a lembrar-
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-me do desertor que não se apresenta na tropa para cumprir os deveres/direitos militares no âmbito da 
defesa da Pátria, ou foge numa situação de guerra).

IX. Acontece que, no caso desta acção, para AT a situação é clara, o A……….. e a B…………… 
já pagaram o IRS devido ao Estado.

X. Interpuseram impugnação judicial por não terem concordado com liquidação e cobrança e, 
até constituíram o mesmo Advogado  - cfr. doc. fls.12 do processo de impugnação n.º 632/o6.3BEPRT 
que correu no TAF do Porto.

XI. Vem, agora, o Colendo Conselheiro Relator face a este quadro, por ter sido informado pelo 
Advogado das partes que tinha falecido um dos AA. A………….. e, porque o outro, a B…….., não 
ter apresentado a habilitação do quinhão correspondente à parte do outro A., declarar que recurso fica 
deserto. Ou,

XII. O que é mais grave, com a existência de dois AA., vir imputar à FP essa falta de «... não ter 
promovido o incidente de habilitação dos herdeiros do recorrido para que o recurso pudesse prosseguir.».

XIII. Determinando que “tal inércia, durante mais de um ano, de quem incumbia dar impulso ao 
recurso, determina a deserção da respectiva instância de recurso.”

XIV. Donde, tendo a FP obtido despacho desfavorável  - por um lado, por virtude da sua inércia e, 
designadamente por não requerer a habilitação de herdeiros, que quanto a nós, no caso, não é ónus que 
recaia sobre a FP e  - porque, por outro lado, o processo tem dois AA que são marido e mulher, solicita 
a intervenção da conferência para uniformização de procedimentos. E para se saber:

a) Sobre quem recai o ónus de fazer a habilitação de herdeiros no presente caso  - se à FP ou aos 
herdeiros, para que se possam habilitar a um hipotético reembolso.

b) Se quando a acção é interposta pelo marido e pelo seu cônjuge, com procuração passada ao 
mesmo Advogado ou não, há ou não lugar à deserção do recurso e, se em qualquer caso, compete à FP 
fazer a habilitação de herdeiros.

6. Ouvida a parte contrária, nada disse.
7. Colhidos que foram os vistos legais, cumpre decidir em conferência.
8. Antes de mais, convém esclarecer que a reclamação para a conferência, prevista no art. 700º 

n.º 3 do CPC, constitui o meio de impugnação da decisão do relator, configurando um pedido de revisão 
feita pelo mesmo órgão judicial mas agora em colectivo.

O que significa que a reclamação para a conferência ou pedido de apreciação pelo órgão colegial 
da decisão singular que o relator do recurso proferiu ao abrigo do art. 700º do CPC (a que corresponde, 
em termos idênticos, o art. 652º do actual CPC e que lhe confere, designadamente, o dever de «declarar 
suspensa a instância» e de «julgar extinta a instância por causa diversa do julgamento ou julgar findo 
o recurso, por não haver que conhecer do seu objecto»), não tem por finalidade colocar perguntas ou 
questões jurídicas à conferência, designadamente “para uniformização de procedimentos” – como, 
afinal, se acaba por assumir na peça de reclamação apresentada – mas, antes, evidentemente, expor a 
argumentação jurídica demonstrativa da ilegalidade da decisão contestada, posto que, pela própria na-
tureza e definição, a figura jurídica de reclamação constitui uma prerrogativa legal de impugnação dos 
actos decisórios do relator, posta à disposição da parte que se considere prejudicada por essa decisão 
e tendente à sua revogação, modificação ou substituição, por ilegalidade.

Como se deixou dito no acórdão proferido por esta Secção em 12/11/2008, no processo n.º 0794/07, 
o direito de reclamar para a conferência de qualquer despacho do relator, nos termos do n.º 3 do art. 700º 
do CPC, há -de resultar de prejuízo que o despacho cause ao reclamante e que, caso esse prejuízo (face 
à ilegalidade do despacho) não seja manifesto, o reclamante terá de demonstrar.

Tudo isto para dizer que este órgão colegial não pode ser chamado a intervir sob pretexto da 
necessidade de uniformização de procedimentos por parte da Fazenda Pública; e porque também não 
funciona como órgão consultivo, é completamente despropositada a colocação das perguntas formuladas 
pela reclamante, às quais não se irá, por isso, responder.

Considerando, porém, que da alegação da reclamante perpassa o seu inconformismo com a referida 
decisão, cuja ilegalidade evoca ainda que de forma enviesada, pois apesar de não indicar quaisquer 
normas legais que tenham sido violadas é patente que discorda que seja a ela que compete impulsionar 
o recurso interposto através da dedução do incidente de habilitação de herdeiros do recorrido falecido; 
e considerando que é patente que a decisão lhe causa prejuízo, tendo em conta que extinguiu a instância 
de recurso e que isso determina a consolidação na ordem jurídica da sentença anulatória proferida em 
1ª instância, entendemos que se deve avançar para a análise da legalidade de decisão reclamada.

E avançando se dirá, desde já, que a decisão reclamada não merece censura.
O que nela se decidiu foi julgar deserta a instância de recurso jurisdicional interposto pela Fa-

zenda Pública da sentença proferida em 1ª instância no âmbito de processo tributário de impugnação 
judicial, sentença que determinou a anulação do acto tributário impugnado – acto de indeferimento da 
reclamação deduzida perante actos de liquidação adicional de IRS referentes aos anos de 1994, 1995, 
1996 e 1997.
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Tal recurso jurisdicional está sujeito às regras especiais previstas nos arts. 279º e segs. do CPPT 
e, por força do disposto no art. 281º desse diploma, ao regime geral dos recursos em processo civil, 
designadamente às normas que regulam a forma de extinção da instância de recurso, como a prevista 
no art. 291º do CPC (a que corresponde o art. 281º do actual CPC), segundo a qual «Os recursos 
consideram -se desertos quando o recorrente não tenha apresentado alegação, nos termos do n.º 2 do 
artigo 684º -B, ou quando, por inércia sua, estejam parados durante mais de um ano» (nº 2), e «Tendo 
surgido algum incidente com efeito suspensivo, o recurso é julgado deserto se decorrer mais de um 
ano sem que se promovam os termos do incidente» (nº 3), sendo que «A deserção é julgada no tribunal 
onde se verifique a falta, por simples despacho do juiz ou do relator.» (nº 4).

No caso vertente, tendo o recurso sido interposto pela Fazenda Pública da sentença que julgou 
procedente a impugnação judicial, competia -lhe impulsionar, na qualidade de parte recorrente, a respec-
tiva instância de recurso, podendo o seu recurso ser julgado deserto tanto por falta de apresentação de 
alegações como por paragem do recurso durante mais de um ano por inércia sua. E no caso de surgir 
algum incidente com efeito suspensivo, o recurso deve também ser julgado deserto quando decorra 
mais de um ano sem que sejam promovidos os termos do incidente.

Há que não esquecer que o art. 98º da LGT (em consonância com o art. 6º do CPTA) consagra 
o princípio da igualdade processual, isto é, da igualdade de direitos, faculdades, deveres e arma pro-
cessuais, o que possibilita que qualquer uma das partes seja sancionada pelo tribunal, designadamente 
por inércia processual. O que significa que se encontra ultrapassado o antigo modelo objectivista, de 
um processo sem partes, de promiscuidade entre a Administração e Poder Judicial, tendo -se passado 
para um processo de partes, em que o particular e a Administração se encontram na mesma situação 
processual, tendo ambos os mesmos deveres processuais.

Deste modo, quem tem um dever processual, mormente de impulsionar o recurso que interpôs, e 
não cumpre esse dever, não pode deixar de sofrer os efeitos e consequências jurídicas que a lei comina.

No caso vertente, a Relatora proferiu em 10/05/2012 o seguinte despacho no recurso interposto 
pela Fazenda Pública: «Determino a imediata suspensão da instância face ao comprovado falecimento 
do Recorrido, em conformidade com o disposto nos artigos 276º, n.º 1, alínea e) e 277º, n.º 1, ambos 
do Cod.Proc.Civil. Notifique»

Tal despacho foi notificado às partes e não sofreu qualquer tipo de contestação, tendo, pois, 
transitado em julgado.

Esta suspensão da instância de recurso, expressamente prevista nos aludidos preceitos legais do 
CPC, implica a proibição absoluta da prática de quaisquer actos processuais (com excepção de actos 
urgentes destinados a evitar dano irreparável) e só podia cessar com a habilitação de herdeiros da parte 
falecida, pois o art. 284º alínea a) do CPC é clara ao afirmar que, nos casos de suspensão da instância 
por falecimento de alguma das partes, essa suspensão só cessa «quando for notificada a decisão que 
considere habilitado o sucessor da pessoa falecida ou extinta».

Estando em causa a instância de recurso interposto pela Fazenda Pública – e já não a instância de 
impugnação judicial deduzida pelos contribuintes – era à recorrente, enquanto única parte interessada no 
andamento do recurso, que competia fazer cessar a suspensão da respectiva instância, uma vez que não 
atacou a legalidade da decisão que determinou essa suspensão. E a forma de fazer cessar essa suspensão 
era deduzir o incidente de habilitação de herdeiros do recorrido falecido, o que não fez.

Não o fazendo, o seu recurso foi, e bem, julgado deserto por inércia da recorrente, o que implica 
a consolidação na ordem jurídica da sentença anulatória que constituía o seu objecto, já que a instância 
de recurso funciona, para efeitos de deserção, como instância nova e distinta da anterior.

Com efeito, enquanto a extinção da instância da impugnação levaria a que o acto tributário im-
pugnado se consolidasse na ordem jurídica como caso resolvido ou decidido, já a extinção da instância 
de recurso leva a que a sentença que julgou a impugnação transite em julgado.

É, pois, plenamente aplicável a doutrina professada por ALBERTO DOS REIS, já que «A deser-
ção na primeira instância extingue todo o processo, ao passo que a deserção do recurso só extingue o 
processo do respectivo recurso. Julgado deserto o recurso, a consequência é que este fica sem efeito; 
produz -se, portanto, fenómeno idêntico ao que se produz quando a parte vencida não recorre dentro do 
prazo legal, ou quando o recorrente desiste do recurso interposto, ou quando não apresente, dentro do 
prazo legal, a alegação de recurso (art. 690.º): transita em julgado a decisão de que se interpusera o 
recurso. Tanto faz, na verdade, não recorrer, como recorrer, mas abandonar depois o recurso, ou por 
desistência (abandono expresso), ou por falta de apresentação da alegação em tempo devido, ou por 
inactividade durante ano e dia (abandono tácito). Em qualquer destes três casos o recurso caduca; a 
caducidade faz transitar em julgado a decisão impugnada por meio de recurso.».

Termos em que não merece qualquer censura a decisão do Juiz Conselheiro Relator e se impõe 
desatender a reclamação.

9. Em face do exposto, acordam os juízes do Supremo Tribunal Administrativo em desatender a 
reclamação e confirmar a decisão reclamada.

Custas pela reclamante, fixando -se a taxa de justiça em 2 UC.

Lisboa, 11 de Dezembro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 
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 Acórdão de 11 de Dezembro de 2013.

Processo n.º 341/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

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

1. A FAZENDA PÚBLICA, notificada do acórdão desta Secção que concedeu provimento ao re-
curso que interpusera da sentença proferida em 1ª instância (na parte relativa à procedência da oposição 
que A………. deduziu à execução fiscal contra si revertida por dívidas provenientes de coimas e encargos 
de processo de contra -ordenação fiscal por inconstitucionalidade do art. 8º do RGIT) e que, revogando 
a sentença, passou ao conhecimento, em substituição, da questão da ilegitimidade do oponente para a 
execução no que toca a tais dívidas (questão cujo conhecimento ficara prejudicado em 1ª instância), 
julgando nessa parte procedente a oposição, veio arguir uma nulidade processual, por falta de ob-
servância da norma contida no n.º 3 do artigo 715º do CPC, com a seguinte argumentação:

«(…)
6  - Ora, o Acórdão ora notificado conclui pela procedência do recurso da Fazenda Pública/re-

corrente acolhendo a fundamentação desta (…).
7  - Contudo, o Acórdão ora reclamado não se bastou com tal conhecimento tendo, igualmente e, 

porque entendeu que o recurso da Fazenda Pública procedia, em substituição do Tribunal recorrido, 
conhecido das restantes questões apresentadas na petição inicial de oposição. Como se refere no Acór-
dão ora reclamado: “Face a essa revogação, importa passar ao conhecimento, por substituição, da 
invocada questão da ilegitimidade do oponente para a execução no que toca a estas dívidas, questão 
cujo conhecimento ficara prejudicado pela decisão de inconstitucionalidade da norma proferida na 
sentença recorrida.”.

8  - Tendo -se concluído que: “nada foi alegado quanto à culpa do revertido, ora recorrido, na 
insuficiência do património da sociedade originária devedora ou na falta de pagamento da coima. 
O que, desde logo, provoca a ilegitimidade do oponente para a execução. E, de todo o modo, à luz 
da factualidade provada na sentença, verifica -se que nada ficou demonstrado quanto a essa eventual 
culpa do oponente, pelo que competindo à Fazenda Pública o ónus da prova dos pressupostos para 
essa responsabilização subsidiária, deve tal prova ser valorada contra si.

Por fim, uma nota final para dizer que nem o artigo 8º do RGIT nem o art. 24º da LGT estendem 
a responsabilidade subsidiária dos gerentes às dívidas de custas e encargos dos processos de contra-
-ordenação fiscal, pelo que sempre se verificaria a invocada ilegitimidade do oponente/recorrido 
para a execução fiscal no que toca a esses encargos da responsabilidade da sociedade arguida nesses 
processos. Razão por que se impõe julgar, em substituição, procedente a oposição por ilegitimidade 
do oponente/recorrido para ser responsabilizado por tais dívidas.”

9  - Ora, o art. 715º do CPC, sob a epígrafe da regra da substituição ao tribunal recorrido, per-
mite, efectivamente, que o Tribunal de recurso conheça de questões de que o Tribunal recorrido não 
conheceu por as considerar prejudicadas pela solução dada ao litígio, como aconteceu no presente 
caso, no entanto, impõe como formalidade destinada a acautelar o princípio do contraditório que, 
antes de ser proferida decisão, seja ouvida cada uma das partes, pelo prazo de 10 dias, cfr. n.º 3 do 
mencionado art. 715º.

10  - No presente caso não foi cumprida tal formalidade, pelo que, foi omitida uma formalidade 
que a lei prescreve, sendo cedo que a irregularidade cometida influi no exame ou na decisão da causa.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas, se requer que seja declarada tal nu-
lidade devendo, em consequência, ser anulado o acto ora notificado e proceder -se à notificação das 
partes, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do ad. 715º do CPC.

2. Notificada a parte contrária, nada disse.
3. Com dispensa de vistos, dada a simplicidade da questão, cabe apreciar e decidir em conferência.
4. Como se viu, a Fazenda Pública interpôs recurso da sentença proferida no processo de oposi-

ção que A………. deduziu à execução fiscal contra si revertida para cobrança de dívidas provenientes 
de coimas e encargos de processo de contra -ordenação fiscal, bem como de IRS e IVA, alegando, em 
suma, o seguinte: (i) a inconstitucionalidade do art. 8º do RGIT; (ii) a sua ilegitimidade para a execu-
ção no que respeita a estas dívidas em virtude a administração fiscal não ter alegado e provado, como 
lhe competia, quaisquer factos consubstanciadores da culpa do oponente; (iii) a sua ilegitimidade para 
a execução no que respeita às restantes dívidas, em virtude de não ter tido culpa na insuficiência do 
património societário; (iv) a prescrição das dívidas; (v) a caducidade do direito à liquidação.
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E tendo a sentença julgado procedente a oposição apenas na parte tocante às dívidas proveniente 
de coimas e encargos dos processos de contra -ordenação, face à julgada inconstitucionalidade do art. 8º 
do RGIT, a Fazenda Pública recorreu dessa parte da decisão, o que deu origem ao acórdão prolatado 
por esta Secção em 10/07/2013, que, decidindo pela não inconstitucionalidade da norma, revogou a 
sentença e passou ao conhecimento da invocada questão da ilegitimidade do oponente no que toca a 
essas específicas dívidas, questão cujo conhecimento ficara prejudicado pela decisão proferida em 
1ª instância.

Tal conhecimento em substituição encontra legitimação no art. 715º do CPC, onde se estatui que 
os poderes de cognição do tribunal de recurso incluem todas as questões que ao tribunal recorrido era 
lícito conhecer, ainda que a decisão recorrida as não haja apreciado, designadamente por as considerar 
prejudicadas pela solução dada ao litígio, cumprindo ao tribunal de recurso, assegurado que seja o 
contraditório e prevenindo o risco de decisões -surpresa, resolvê -las sempre que disponha dos elementos 
necessários.

Todavia, por lapso da Relatora, não foi dado prévio cumprimento ao dever de assegurar o con-
traditório a que alude o n.º 3 do art. 715º, tendo -se passado ao imediato conhecimento da questão que 
a sentença não apreciara e acordado em julgar o oponente parte ilegítima para a execução no que res-
peita a essas dívidas, em virtude a administração fiscal não ter alegado e provado, como lhe competia, 
quaisquer factos consubstanciadores da culpa do oponente. «No caso vertente, compulsado o despacho 
de reversão, verifica -se, desde logo, que nada foi alegado quanto à culpa do revertido, ora recorrido, 
na insuficiência do património da sociedade originária devedora ou na falta de pagamento da coima. 
O que, desde logo, provoca a ilegitimidade do oponente para a execução. E, de todo o modo, à luz 
da factualidade provada na sentença, verifica -se que nada ficou demonstrado quanto a essa eventual 
culpa do oponente, pelo que competindo à Fazenda Pública o ónus da prova dos pressupostos para 
essa responsabilização subsidiária, deve tal falta de prova ser valorada contra si.».

A falta de observância do contraditório, expressamente imposta pelo n.º 3 do art. 715º do CPC, 
constitui uma irregularidade processual, por traduzir a omissão de uma formalidade que a lei prescreve, 
e que é susceptível de constituir uma nulidade processual caso a omissão possa influir no exame ou 
decisão da causa.

Com efeito, o princípio geral que rege o processo civil, aplicável ao processo judicial tributário 
por força do disposto no art.º 2.º, alínea e), do CPPT, é o de que «a prática de um acto que a lei não 
admita, bem como a omissão de um acto ou de uma formalidade que a lei prescreva, só produzem 
nulidade quando a lei o declare ou quando a irregularidade cometida possa influir no exame ou na 
decisão da causa»  - artº. 201º do CPC. E, no caso, a irregularidade cometida é susceptível de com-
prometer o exame e a discussão da causa, tendo em conta que retirou à Recorrente a possibilidade de, 
oportunamente, desempenhar as suas competências, isto é, de enunciar e defender, nesta instância, as 
suas razões (jurídicas e factuais) sobre a questão que veio a ser apreciada pelo acórdão.

Cometeu -se, assim, irregularidade susceptível de influir no exame e decisão da causa – art. 201º, 
n.º 1  - com consequências anulatórias dos termos subsequentes a tal omissão e dela absolutamente 
dependentes – art. 201º, n.º 1.

5. Pelo exposto, acorda -se em julgar procedente a arguição da predita nulidade, anulando -se todo 
o processado a partir de fls. 166 e segs.  - incluindo, portanto, o acórdão proferido em 10/07/2013 – e 
ordena -se a notificação das partes para, em dez dias, se pronunciarem sobre a questão que o tribunal 
recorrido deixou de conhecer face à solução que deu ao litígio, tendo em conta a plausível revogação 
da sentença no segmento impugnado e o disposto no n.º 3 do artº 715º do CPC.

Sem custas.

Lisboa, 11 de Dezembro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Pedro 
Delgado. 

 Acórdão de 11 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Pedido de reforma de Acórdão. artigos 616.º, n.º 2, alínea a) e 666.º n.º 1 e 2 do Código 
de Processo Civil.

Sumário:

 I — Nos termos das disposições combinadas dos artigos 616º, n.º 2, alíneas a) e b), 
e 666.º do Código de Processo Civil, é lícito às partes requerer reforma do acór-
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dão quando tenha ocorrido manifesto lapso do juiz na determinação da norma 
aplicável ou na qualificação jurídica dos factos ou quando constem do processo 
documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem necessariamente 
decisão diversa da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado 
em consideração.

 II — Só há lugar à reforma da decisão nas situações de manifesto erro de julgamento 
de questões de direito quando esse erro for evidente, patente e virtualmente in-
controverso.

Processo n.º 471/13 -30.
Recorrente: A……………., S.A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– Relatório –
1 – A Fazenda Pública, recorrida nos presentes autos, notificada do nosso Acórdão de 23 de 

Outubro de 2013, de fls. 415 a 428 dos autos, vem requerer a sua reforma, ao abrigo dos artigos 616º, 
n.º 2, alínea a) e 666.º do Código de Processo Civil (CPC), alegando que o acórdão reclamado incor-
reu em manifesto lapso, por ter ocorrido erro na qualificação jurídica dos factos, porquanto, em 
seu entender (e se bem a interpretamos, o que não se afigura fácil – cfr. o requerimento de reforma de 
fls. 435 a 441 dos autos), tendo a impugnação sido deduzida do indeferimento de recurso hierárquico 
deduzido do indeferimento de reclamação graciosa deduzida nos termos do n.º 4 do artigo 70.º do CPPT 
– com base na existência de facto ou documento superveniente, concretamente a notificação do acto 
de deferimento do pedido de isenção de IRC da Fundação, com efeitos a partir de 4/03/2005, data da 
publicação do despacho de reconhecimento da utilidade pública da Fundação –, não podia o Acórdão 
ter decidido, senão por lapso, reportar os efeitos do reconhecimento do benefício a uma data anterior 
a 2005, ou então, para decidir como decidiu, teria de concluir que a reclamação graciosa deduzida 
seria intempestiva. Conclui que deve o Acórdão ser reformado no sentido de se considerar que, por a 
fundação não ter o estatuto de pessoa colectiva de utilidade pública em 2004, não se podia servir do 
despacho de 7/03/07 do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para fundamentar a interposição, 
em prazo, de uma reclamação graciosa da autoliquidação de 2004.

2 – Respondeu a recorrente, nos termos de fls. 463 a 470, no sentido da inexistência no Acórdão 
cuja reforma é requerida de qualquer lapso, muito menos manifesto, devendo improceder o requerido 
pedido de reforma

Cumpre decidir, pois que a tal nada obsta.
II – Nos termos das disposições combinadas dos actuais artigos 616.º, n.º 2 e 666.º do Código 

de Processo Civil (CPC), é lícito a qualquer das partes requerer a reforma do acórdão quando tenha 
ocorrido manifesto lapso do juiz na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos 
factos, ou constem do processo documentos ou outro meio de prova plena que, só por si, impliquem 
necessariamente decisão diversa da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em 
consideração.

O relatório do Decreto -Lei n.º 329 -A/95, de 12 de Dezembro justifica nos termos seguintes esta 
faculdade:

«Sempre na preocupação de realização efectiva e adequada do direito material, e no entendimento 
de que será mais útil à paz social e ao prestígio e dignidade que a administração da justiça coenvolve, 
corrigir que perpetuar um erro juridicamente insustentável, permite -se, embora em termos necessaria-
mente circunscritos e com garantias de contraditório, o suprimento do erro de julgamento, mediante a 
reparação da decisão de mérito pelo próprio juiz decisor, ou seja, isso acontecerá nos casos em que, por 
lapso manifesto de determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica, a sentença tenha sido 
proferida com violação de lei expressa ou naqueles em que dos autos constem elementos, designada-
mente de índole documental que, só por si e inequivocamente, impliquem decisão em sentido diverso 
e não tenham sido considerados igualmente por lapso manifesto». (fim de citação)

Ora, da releitura do acórdão reformando não se extrai que tenha sido cometido qualquer lapso, 
menos ainda manifesto, ou sequer que no Acórdão reformando tenha sido olvidado o que quer que seja.

A questão da tempestividade da reclamação graciosa não foi, nem tinha de ser, apreciada no re-
curso, porquanto a questão não fora antes suscitada ou objecto de decisão de 1.ª instância, e os recursos 
têm necessariamente por objecto as decisões recorridas.

No demais, ou seja, quanto ao mérito, resulta com clareza do Acórdão cuja reforma é requerida 
as razões fundamentantes da procedência da impugnação, que a recorrida bem entendeu, aliás, embora 
com o decidido se não conforme.

Ora, porque não se descortina, no Acórdão cuja reforma é requerida qualquer lapso manifesto 
na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos, vai indeferido o pedido de 
reforma.
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 - Decisão  -
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em indeferir o requerido.
Custas pela requerente.

Lisboa, 11 de Dezembro de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Valente Torrão — Ca-
simiro Gonçalves. 

 Acórdão de 11 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Renúncia a mandato. Efeitos.

Sumário:

 I — O regime previsto no artigo 33.º do CPC é apenas aplicável aos casos em que logo 
de início a parte não constitua advogado (caso em que o tribunal, oficiosamente 
ou a requerimento da parte contrária, a notifica para o constituir dentro de prazo 
certo, sob pena de o réu ser absolvido da instância se a falta for do autor), e não à 
situação de renúncia a mandato judicial já constituído e operante nos autos, pois 
esta situação encontra expressa previsão no artigo 39.º do CPC (segundo o qual, 
se a parte, depois de notificada da renúncia, não constituir novo mandatário no 
prazo de vinte dias, suspende -se a instância, se a falta for do autor).

 II — À luz do preceituado no artigo 39.º n.º 3 do CPC, a renúncia ao mandato apenas 
produz efeitos com a notificação do acto de renúncia ao mandante, notificação 
que tem de ser pessoal e com a cominação de que se não for constituído novo 
mandatário no prazo de 20 dias, no caso de ser obrigatória essa constituição, a 
inércia conduz à suspensão da instância sendo a falta do autor.

Processo n.º 529/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Sociedade A…, L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre da decisão proferida pelo TAF de Aveiro em 19 de Julho de 
2012, a fls. 483/384 do processo de impugnação judicial deduzido pela Sociedade A……….., Lda, 
decisão que determinou a suspensão da instância na sequência de renúncia ao mandato por parte da 
advogada da sociedade impugnante e falta de constituição de novo mandatário.

Rematou as suas alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. A possibilidade de um processo judicial ficar parado até vários anos contraria o princípio consti-

tucional da tutela jurisdicional efectiva e o direito de todos os cidadãos a obterem uma decisão em prazo 
razoável numa causa em que intervenham (ex vi art. 20º da Constituição da República Portuguesa).

2. Como princípio fundamental o próprio Código de Processo Civil (CPC), estabelece no seu 
art. 2º n.º 1 “A protecção jurídica através dos tribunais implica o direito de obter, em prazo razoável, 
uma decisão judicial que aprecie, com força de caso julgado, a pretensão regularmente deduzida em 
juízo, bem como a possibilidade de a fazer executar”.

3. Direitos estes que são extensíveis à Fazenda Pública, uma vez que a prossecução do interesse 
público e a satisfação das necessidades colectivas depende da obtenção de receitas, nomeadamente 
impostos, e da sua cobrança em tempo útil.

4. Daqui decorre a necessidade processual da subida imediata do presente recurso, atento o efeito 
útil que se visa acautelar, em conformidade com o disposto no n.º 2 do art. 285º do CPPT.

5. O Tribunal a quo, perante a não constituição de advogado mesmo após notificação regular 
para o efeito, aplicou o art. 39º n.º 3 do Código de Processo Civil (CPC), determinando a imediata 
suspensão dos presentes autos.

6. O conteúdo do despacho de 19 -07 -2012 revela -se ambíguo e em contradição com despachos 
proferidos anteriormente no processo pela Meritíssima Juiz a quo.

7. Assim, em 14 -03 -2012, foi proferido despacho nos termos do qual se decidiu notificar o impug-
nante da renúncia ao mandato e de que, nos termos do disposto no art. 39º n.º 3 do Código de Processo 



4894

Civil, deveria constituir mandatário, sob pena de não o fazendo, ser a ré absolvida da instância, nos 
termos conjugados dos arts 33º do Código de Processo Civil e 6º nº1 do Código de Procedimento e 
Processo Tributário.

8. É evidente a existência de um lapso manifesto no despacho aqui recorrido, que poderá ser 
corrigido pelo Meritíssimo Juiz a quo por simples despacho, antes da subida do presente recurso (ex 
vi art. 667º do CPC).

9. A recorrente não concorda com o despacho aqui recorrido e defende antes a aplicação do art. 33º 
do CPC, que dispõe que se a parte não constituir advogado, sendo o patrocínio obrigatório, o Tribunal 
oficiosamente ou a requerimento da parte contrária, fá -la -á notificar para o constituir dentro de certo 
prazo, sob pena de o réu ser absolvido da instância.

10. Atendendo ao disposto no já mencionado art. 6º n.º 1 do CPPT, a constituição de mandatá-
rio torna -se obrigatória a partir de € 12 500, ora o valor da causa nos presentes autos foi fixado em € 
30.808,03, de onde se extrai ser necessária a constituição de mandatário nos autos.

11. Uma vez assente que é obrigatória a constituição de mandatário nos presentes autos, a questão 
que se colocou foi a de saber qual devia ser a consequência no caso de, após notificação para o efeito 
nos termos do CPC, a impugnante não constituir mandatário.

12. A consequência traduzir -se -á, após uma primeira notificação, nos termos do art. 39º n.º 1 e 3 
do CPC, em que o mandante é notificado da renúncia do seu advogado ao mandato, na suspensão da 
instância (ex vi art. 39º n.º 3 do CPC).

13. Posteriormente, após uma segunda notificação, nos termos e com os efeitos previstos no 
art. 33º do CPC, não tendo constituído advogado no prazo estabelecido, a consequência que advirá da 
não constituição de advogado nesse prazo será a absolvição do réu da instância.

14. O despacho ora recorrido enferma de vício passível de determinar a nulidade do despacho, 
uma vez que os fundamentos estão em contradição com a decisão (ex vi 668º n.º 1 alínea c), conjugado 
com o art. 666º n.º 3, ambos do CPC).

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que não se 

verificava a invocada nulidade da decisão recorrida por contradição entre os fundamentos e a decisão, 
mas que o recurso tinha de ser provido, pois embora seja juridicamente correcta a suspensão da instância 
nos casos de renúncia ao mandato e falta de constituição de novo mandatário, o certo é que, no caso, 
a impugnante não foi validamente notificada da renúncia ao mandato. Razão por que conclui que «No 
caso em análise a decisão recorrida merece censura, pois que decretou a suspensão da instância sem 
que a mandante tivesse sido, validamente, notificada da renúncia do mandato.

Termos em que, pelos fundamentos referidos, deve revogar -se a decisão recorrida, baixando os 
autos à 1.ª instância, a fim de se proceder à notificação pessoal da mandante, seguindo -se os ulteriores 
trâmites legais.».

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. A decisão recorrida determinou a suspensão da instância nos autos de impugnação judicial face 

à renúncia ao mandato por parte da advogada da sociedade impugnante e falta de constituição de novo 
mandatário. Tal decisão tem o seguinte teor:

«Por requerimento de Novembro de 2011 veio a mandatária do Impugnante renunciar ao mandato 
que lhe havia sido conferido pela A; foi então dado cumprimento ao disposto no art. 39º n.º 1 do Código 
de Processo Civil  - cfr. fls. 314 e seguintes.

Compulsados os autos constata -se que, apesar da notificação realizada nos termos da lei processual 
civil, não procedeu o Autor à constituição de novo mandatário.

Dispõe o art. 6º n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário ser obrigatória a cons-
tituição de mandatário nas causas judiciais cujo valor exceda o décuplo da alçada do tribunal tributário 
de 1ª Instância.

Nos termos das disposições conjugadas dos arts. 6º n.º 2 do ETAF e 24º n.º 1 da LOFTJ, o valor 
a que se refere o citado art. 6º n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário corresponde 
a € 12.500 – A alçada dos tribunais administrativos e fiscais é a correspondente a ¼ da que se encontra 
estabelecida para os tribunais judiciais de 1ª Instância, logo corresponde a €1 250 uma vez que aque-
loutra se fixa actualmente em € 5.000.

Atendendo ao disposto no já mencionado art. 6º n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, a constituição de mandatário torna -se obrigatória a partir de € 12.500 (10 X € 1.250), ora, 
o valor da causa nos presentes autos de Impugnação Judicial foi fixado em € 30.808,03, de onde se 
extrai ser necessária a constituição de mandatário nos autos.

Atente -se ainda no disposto no art. 39º n.º 3 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Nos 
casos em que é obrigatória a constituição de advogado, se a parte, depois de notificada da renúncia, 
não constituir novo mandatário no prazo de 20 dias, suspende -se a instância, se a falta for do autor; se 
for do réu, o processo segue os seus termos, aproveitando -se os actos anteriormente praticados pelo 
advogado”.
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Assim, considerando que o Impugnante foi regularmente notificado da renúncia, bem como a 
sua inércia na constituição de novo mandatário e o carácter obrigatório da sua constituição, impõe -se 
a aplicação da norma vinda de transcrever.

Assim, nos termos do disposto no supra transcrito art. 39º n.º 3 do Código de Processo Civil, 
determino a imediata suspensão dos presentes autos.

3. A Fazenda Pública, ora Recorrente, imputa à decisão recorrida nulidade por oposição entre os 
seus fundamentos e a decisão, bem como erro de julgamento por errónea aplicação do art. 39º n.º 3 do 
CPC, já que, na sua óptica, quando há renúncia ao mandato por parte do mandatário do autor/impugnante 
não pode aplicar -se essa norma, mas, antes, a contida no art. 33º do CPC (que impõe a absolvição do 
réu da instância).

Na sua perspectiva, aplicar, como se aplicou, o art. 39º n.º 3 do CPC (segundo o qual, quando é 
obrigatória a constituição de advogado, «se a parte, depois de notificada da renúncia, não constituir 
novo mandatário no prazo de vinte dias, suspende -se a instância, se a falta for do autor»), implica 
uma suspensão do processo por tempo indeterminado, ficando aberta a possibilidade de um processo 
judicial ficar parado vários anos, o que «contraria o princípio constitucional da tutela jurisdicional 
efectiva e o direito de todos os cidadãos a obterem uma decisão em prazo razoável numa causa em que 
intervenham (ex vi art. 20º da Constituição da República Portuguesa)».

3.1. Da nulidade da decisão recorrida.
Invoca a Recorrente a nulidade da decisão com fundamento no disposto no art. 668º n.º 1/alínea 

c) do CPC e art. 125º n.º 1 do CPPT, por, alegadamente, ocorrer contradição entre o seu conteúdo e os 
despachos proferidos anteriormente no processo, já que em 14/03/2012 fora determinada a notificação da 
impugnante da renúncia ao mandato e de que deveria constituir mandatário sob pena de, não o fazendo, 
ser a ré absolvida da instância nos termos conjugados dos arts. 33º do CPC e 6º n.º 1 do CPPT.

Como se sabe, esta causa de nulidade ocorre quando a construção da decisão é viciosa, quando os 
fundamentos invocados pelo juiz conduziriam logicamente não ao resultado expresso na decisão, mas 
a resultado oposto; isto é, quando das premissas de facto e de direito que o julgador teve por apuradas, 
ele haja extraído uma oposta à que logicamente deveria ter extraído: a fundamentação aponta num 
sentido e a decisão segue caminho oposto ou, pelo menos, direcção diferente

O que, manifestamente, não acontece no caso da decisão recorrida.
O facto de nela não se ter seguido a orientação que aparentemente fora assumida em anterior 

despacho e de não se ter aplicado a cominação indicada na notificação efectuada à impugnante, não 
implica a nulidade desta decisão final que determina, na sequência da motivação factual e jurídica que 
nela ficou claramente exarada sem qualquer ambiguidade, a suspensão da instância com apoio expresso 
no disposto no art. 39º n.º 3 do CPC.

Não se verifica, pois, a arguida nulidade da decisão.
3.2. Do erro de julgamento.
A recorrente não concorda com a decisão e defende, como se viu, a aplicação da norma contida 

no art. 33º do CPC, segundo a qual «Se a parte não constituir advogado, sendo obrigatória a constitui-
ção, o tribunal, oficiosamente ou a requerimento da parte contrária, fá -la -á notificar para o constituir 
dentro de prazo certo, sob pena de o réu ser absolvido da instância.»

Assente a obrigatoriedade de constituição de mandatário face ao valor desta causa, a questão 
que se coloca é, pois, a de saber quais as consequências jurídica -processuais da renúncia ao mandato 
judicial por parte do Exmº mandatário da impugnante.

Trata -se de questão a que este Supremo Tribunal tem vindo a dar resposta de forma reiterada e 
uniforme e que, por isso, já não devia suscitar dúvidas – cfr. acórdãos proferidos em 23/10/2002, no 
proc. n.º 0995/02, em 8/05/2011, no proc. n.º 089/11 e em 7/12/2011, no proc. n.º 0975/11.

Como se deixou dito no acórdão proferido no proc. n.º 089/11, igualmente relatado pela presente 
Relatora, «O Código do Processo Civil, no seu artigo 39º, regula a revogação e renúncia do mandato 
da seguinte forma:

«1. A revogação e a renúncia do mandato devem ter lugar no próprio processo e são notificadas, 
tanto ao mandatário ou ao mandante, como à parte contrária.

2. Os efeitos da revogação e da renúncia produzem -se a partir da notificação, sem prejuízo do 
disposto nos números seguintes; a renúncia é pessoalmente notificada ao mandante, com a advertência 
dos efeitos previstos no n.º 3.

3. Nos casos em que é obrigatória a constituição de advogado, se a parte, depois de notificada 
da renúncia, não constituir novo mandatário no prazo de vinte dias, suspende -se a instância, se a falta 
for do autor; se for do réu, o processo segue os seus termos, aproveitando -se os actos anteriormente 
praticados pelo advogado.

4. (...).
5. (…).
6. (...).».
Como expressamente refere LOPES DO REGO (1), os nºs 2 e 5 do artigo 39º reformularam subs-

tancialmente o regime da renúncia ao mandato nas causas em que é obrigatório o patrocínio, por se 
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haver considerado desproporcionado o sistema que, como regra, impunha ao mandatário renunciante 
a continuação do patrocínio até que a parte constituísse novo mandatário, como acontecia antes da 
reforma do processo civil ocorrida em 1995/1996 (2). Assim, “a) A renúncia começa por ser notificada 
às partes, por força do n.º 1, devendo a notificação ao mandante ser pessoal, nos termos do disposto no 
artigo 256º, e conter a advertência dos efeitos cominados no n.º 3, dispondo de um prazo que se considere 
razoável para constituir novo mandatário (20 dias), dispensando -se, deste modo a intervenção do juiz, 
a requerimento do mandatário renunciante, para fixar o concreto prazo judicial para tal constituição, 
nos termos que decorriam do preceituado no n.º 3 deste artigo 39º, na redacção anterior à reforma; b) 
Findos esses 20 dias, contados da notificação, para a parte constituir novo mandatário, produzem -se de 
pleno os efeitos típicos da renúncia ao mandato e da extinção deste: suspende -se a instância, se a falta de 
constituição de novo mandatário for imputável ao autor; e se for ao réu, o processo segue os seus termos, 
aproveitando -se os actos praticados pelo mandatário renunciante (tais efeitos correspondem, aliás, aos 
que já decorriam do preceituado na parte final deste artigo, na redacção anterior à reforma)”.

Donde decorre, claramente, que a renúncia ao mandato judicial produz efeitos com a notificação 
do acto de renúncia ao mandante, notificação que tem de ser pessoal e com a cominação de que se não 
constituir novo mandatário no prazo de 20 dias, sendo obrigatória a constituição de advogado, essa 
inércia conduz à suspensão da instância sendo a falta do autor, e não impede o prosseguimento dos 
autos sendo a falta do réu.».

Em suma, o regime previsto no art. 33º do CPC é apenas aplicável aos casos em que logo de 
início a parte não constitui advogado (caso em que o tribunal, oficiosamente ou a requerimento da 
parte contrária, notificá -la -á para o constituir dentro de prazo certo, sob pena de o réu ser absolvido da 
instância se a falta for do autor, ou de não ter seguimento a defesa se a falta for do réu), e não à situ-
ação de renúncia a mandato judicial já constituído e operante nos autos, já que esta situação encontra 
expressa regulação no art. 39º do CPC.

Deste modo, e na falta de previsão legal que permita ao Tribunal absolver o réu da instância no caso 
em que existe renúncia ao mandato por parte do mandatário do autor, impõe -se determinar a suspensão 
da instância e não a sua extinção por absolvição da Fazenda Pública da instância, sendo necessário o 
decurso de três anos sem qualquer impulso processual para que a instância possa ser julgada extinta, 
por deserção, ao abrigo do disposto no art. 287º, alínea c), do CPC, pois, conforme estipula o art. 285º, 
a instância interrompe -se quando o processo estiver parado durante mais de um ano por negligência das 
partes em promover os seus termos, e, por sua vez, o art. 291º determina que a instância fica deserta 
quando esteja interrompida durante dois anos.

Esta imposição legal de deserção da instância por falta de impulso processual – que o novo Código 
de Processo Civil mantém com limites temporais mais apertados, conforme consta do seu art. 277º  - faz 
cair por terra a argumentação da Recorrente no sentido de que a suspensão da instância abre a porta 
à possibilidade de um processo judicial ficar parado por tempo infinito e que tal contraria o princípio 
constitucional da tutela jurisdicional efectiva e o direito de todos os cidadãos a obterem uma decisão 
em prazo razoável. Não só a deserção constitui causa extintiva da instância [cfr. art. 287º, alínea c), do 
CPC], nunca ficando o processo suspenso por tempo indeterminado ou infinito, como a necessidade de 
esperar pelo decurso do aludido prazo para obter essa extinção não prejudica a administração tributária, 
na medida em que o acto tributário impugnado goza, desde logo, do privilégio de execução prévia, e 
logo que ocorra a extinção da instância de impugnação por deserção, esse acto tributário consolida -se 
na ordem jurídica como caso resolvido ou decidido.

Neste contexto, não mereceria censura a decisão recorrida não fora a circunstância de, como bem 
salienta o Exmº Procurar -Geral Adjunto no seu douto parecer, as cartas registadas com A/R dirigidas à 
impugnante para notificação da renúncia do mandato terem sido devolvidas, não se podendo considerar 
que ela foi notificada dessa renúncia tendo em conta que a modalidade dessa notificação era, neces-
sariamente, pessoal, a efectuar nos termos dos arts. 233º, n.º 2, alínea b), 236º e 238º, todos do CPC.

Na verdade, apesar de se afirmado na decisão recorrida que «Compulsados os autos constata-
-se que, apesar da notificação realizada nos termos da lei processual civil, não procedeu o Autor à 
constituição de novo mandatário», o certo é que dos autos (3) resulta que foi expedida em 2012.02.10 
carta registada com A/R para notificação da impugnante com a cominação de suspensão da instância, 
que veio devolvida por não reclamada (fls. 466 e 468). Posteriormente, foi proferido outro despacho a 
mandar notificar a impugnante para constituir mandatário sob pena de absolvição da instância da Fa-
zenda Pública (fls. 473), tendo sido expedida em 16.03.2012 carta registada com A/R para notificação 
da impugnante, que igualmente veio devolvida por não ter sido reclamada (fls. 476/477). Após o que, 
em 2012.07.19 foi produzido o despacho recorrido (fls. 483/484).

Portanto, não se pode considerar notificada a impugnante da renúncia ao mandato e, por esse 
único motivo, não podia ter sido determinada a suspensão da instância ao abrigo do disposto no art. 39º 
n.º 3 do CPC.

Nesse conspecto, a decisão recorrida merece essa única e exclusiva censura, devendo ser revogada 
para que se proceda à notificação pessoal da mandante, seguindo -se, depois, os ulteriores trâmites legais 
em consonância com o que acima se deixou dito.
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4. Pelo exposto, acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e 
determinar a baixa dos autos ao Tribunal de 1ª instância a fim de se proceder à notificação pessoal da 
mandante, seguindo -se os ulteriores trâmites legais.

Sem custas.

Lisboa, 11 de Dezembro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Pedro 
Delgado.

(1) In “Comentários ao Código de Processo Civil”, 2ª edição, volume I, a pág.77.
(2) Operada pelo Dec.Lei n.º 329 -A/95, de 12 de Dezembro, e pelo Dec.Lei nº180/96, de 25 de Setembro.
(3) Esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo tem entendido que cabe nos seus poderes de cognição, nos recursos 

jurisdicionais em que tem meros poderes de revista, apurar factos processuais praticados no âmbito do processo judicial tributário 
(vide, por todos, o acórdão proferido em 17/11/2004, no processo n.º 553/04, cuja doutrina sufragamos). 

 Acórdão de 11 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Pressupostos.

Sumário:

Atenta a natureza excepcional do recurso de revista previsto no artigo 150.º do CPTA, 
(quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância 
jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do 
recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito), não se 
verificam os respectivos pressupostos se a questão suscitada se reconduz, no essen-
cial, à de apreciar se a avaliação de um prédio está fundamentada, por referência 
ao coeficiente de localização e aos coeficientes de qualidade e conforto, previstos 
nos artigos 42.º e 43.º do CIMI e se, no caso, os ditos coeficientes correspondem às 
características concretas da zona onde o prédio se insere, sendo irrelevante o valor 
efectivamente recebido pelos imóveis, mesmo que seja inferior ao que é determinado 
no momento da avaliação.

Processo n.º 1107/13 -30.
Recorrente: A…, L.da e outros.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A…………, Lda., B…………, C…………, D…………, E…………, F…………, G…………, 

H…………, I…………, J………… e L…………, todos com os demais sinais dos autos, vêm interpor re-
curso de revista excepcional, nos termos do artigo 150º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central 
Administrativo Norte em 2/10/2012, no recurso que aí correu termos sob o n.º 03791/10, acórdão em que se 
julgou improcedente a impugnação judicial deduzida contra o valor patrimonial fixado, em procedimento de 
2ª avaliação, para as fracções autónomas de que são proprietários no prédio melhor identificado nos autos.

1.2. Os recorrentes apresentaram alegações, sem formulação de conclusões, em que sustentam 
«estar em causa “… a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se” reveste 
“de importância fundamental”» e que «no caso concreto (…) podem existir milhares de casos iguais ao 
seu porque para os preços dos imóveis fixados na lei NÃO EXISTEM compradores».

E invocam, ainda, para justificar a admissão do recurso de revista, ter o acórdão recorrido aplicado 
e interpretado normas em violação do artigo 62º da CRP.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer, nos termos seguintes:
«1. A…………, Lda. e outros recorrem do acórdão proferido pelo T.C.A. Sul, interpondo revista 

excepcional.
E pretendem com o mesmo que seja apreciada a conformidade constitucional do entendimento 

tido das normas aplicadas em face do previsto no art. 62º da C.R.P..
2. Emitindo parecer:
Embora com vozes discordantes da doutrina, a revista excepcional tem sido admitida como 

possível pela 2ª secção do S.T.A., com base no previsto no art. 4º alínea a) do E.T.A.F. e na aplicação 
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subsidiária e com adaptações do que se encontra previsto no art. 150º do C.P.T.A. ((1) Tal o que vendo 
sendo entendido em vários acórdãos da secção do contencioso tributário do S.T.A., proferidos após 
os de 4 -10 -2006 e 29 -11 -06, nos processos 729/06 e 584/06, todos acessíveis em www.dgsi.pt e se 
pode inferir da referência de ser uma válvula de escape do sistema, conforme consta da exposição de 
motivos do E.T.AF.)

A ser de entender assim, a sua admissão depende ainda de requisitos de ordem formal, de acordo 
com o previsto ainda no n.º 1 do dito art. 150º.

Ou seja, a questão em causa deve ter relevo jurídico ou social, e revestir ainda de importância 
fundamental ou a decisão a proferir ser claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

Quanto à questão ter importância fundamental ou de ser claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito, significa -se ser a mesma emergente de legislação nova passível de sérias divergên-
cias (efeito preventivo), ou de ter sido resolvida ao arrepio do entendimento uniforme da jurisprudência 
ou mesmo da doutrina (efeito reparador). ((2) Neste sentido, Abrantes Geraldes, Recursos em Processo 
civil, Novo Regime, Anotação ao art. 721º -A do C.P.C.).

E quanto a questão ter relevo social, são ainda assinalados na lei como interesses importantes da 
comunidade ou ligadas aos direitos dos consumidores, a saúde, o ambiente, a ecologia, a qualidade de 
vida e o património cultural e histórico, segundo o previsto no art. 9º n.º 2 do C.P.T.A..

A questão suscitada é nova, podendo emergir do sentido em que se decidiu, alterando a sentença 
proferida em 1ª instância.

Segundo que o previsto no art. 76º do C.I.M.I. em que se regulam os termos em que é possível 
proceder à 2ª avaliação tem sido objecto de várias alterações, quer pelas Leis de Orçamento de Estado 
de 2009, quer de 2012, nomeadamente, quanto ao previsto nos nºs. 3 e 4 da dita disposição legal, foi já 
admitida uma válvula de escape, no caso do valor da avaliação se apresentar distorcido relativamente 
ao valor de mercado, a qual apenas “releva para efeitos de IRS, IRC e IMT”.

Assim, pode uma distorção relativamente ao valor de mercado a qual não é possível considerar 
para efeitos de I.M.I..

E é sobre o valor da avaliação que incide a taxa, segundo resulta ainda do art. 112º do C.I.M.I., de 
que resulta o valor de imposto a pagar, cujo valor comporta ainda uma cláusula de salvaguarda quanto 
ao aumento que pode ser considerado.

Sendo a decisão quanto à admissibilidade da competência da formação dos conselheiros mais 
antigos da secção, relega -se para momento posterior a eventual emissão de parecer quanto ao mérito 
do recurso interposto, caso, de acordo com o previsto no art. 146.º nºs. 1 e 2 do C.P.T.A., se entenda 
ser de o admitir.»

1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Nas instâncias julgaram -se provados e não provados os factos seguintes, tendo os especificados 

nos nºs. 9 a 19 sido aditados, pelo acórdão recorrido, ao abrigo do disposto no art. 712º, n.º 1, alínea a), 
do CPC):

1. Os impugnantes, discordando valor patrimonial fixado em 1ª avaliação, requereram ao Sr. Chefe 
do Serviços de Finanças de Vila Franca de Xira – 1, 2ª avaliação das fracções autónomas designadas 
pelas letras “A”, “E”, “G”, “H”, “I”, “J”, “L”, “N”, “O”, “Q” e “R”, de que são proprietários no prédio 
inscrito na matriz predial urbana da freguesia de ………… sob o artigo 2077;

2. Nos requerimentos apresentados questionam os coeficientes de localização (1,70) e de qualidade 
e conforto (1,09) aplicados pela Administração fiscal, que entendem elevados por existirem, na zona, uni-
dades industriais, algumas delas, poluentes; e/ou, não existirem equipamentos sociais, sendo insuficiente 
a oferta de transportes públicos rodoviários e ferroviários; as habitações não disporem de acabamentos de 
luxo como som ambiente, lareira, mármores, mosaicos ou azulejos de alta qualidade, aquecimento central, 
persianas eléctricas, janelas oxili -basculantes, tendo só um elevador e pré -instalação de ar condicionado; 
e/ou, o sótão e parqueamento terem pouco pé direito; e/ou, não existirem na proximidade serviços públicos.

3. Com excepção das fracções “A” e “R”, não houve alteração aos coeficientes de localização e 
de qualidade e conforto fixados na 1ª avaliação, tendo o louvado dos impugnantes aposto nas fichas 
de 2ª avaliação a seguinte declaração: «Não concordo com os valores instituídos» (fls. 472, 508, 544, 
580, 616, 651, 686, 743, 779).

4. No caso da fracção “A”, foi alterado o coeficiente de qualidade e conforto de 1,09 para 1,06 
(fls. 355 e 382 do apenso).

5. No caso da fracção “R”, foi alterado o coeficiente de qualidade e conforto de 1,09 para 1,08 
(fls. 751 e 778 do apenso).

6. A 2ª avaliação das fracções foi efectuada em 30/05/2006.
7. Conforme informação de fls. 786 do apenso, os impugnantes foram notificados da 2ª avaliação 

em 14/07/2006 e 17/07/2006.
8. A impugnação foi apresentada em 12/10/2006 (fls. 3).
Factos não provados: Com interesse para a decisão, nada mais se provou de relevante.
Motivação: Assenta a convicção do tribunal no conjunto da prova dos autos e apenso instrutor, 

com destaque para a assinalada.
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9. Da ficha de avaliação do prédio referido nos autos  - fracção A  - elaborada em resultado do 
Termo de Avaliação consta o seguinte: 

  

2004-04-08 2004-04-08 
2004-05-12 2004-05-12 

Ministério das Finanças  COMPROVATIVO PROVISÓRIO     SERVIÇO DE 
FINANÇAS

Direcção-Geral dos Impostos  2ª AVALIAÇÃO  1597 - VILA FRANCA DE XIRA 
    Ficha nº: 1009357 
ELEMENTOS DA DECLARAÇÃO 

 NIF: ………… Nome: A………… LDA 
Telefone: ………… Email:
IMI registo nº: 292582 Data recepção IMI: 2004-07-15 
Motivo: 1 - Prédio Novo 
SITUAÇÃO DO PRÉDIO 
Av./Rua/Praça  Rua do …………    Rua do ………… 
Número  ... a …      Número … a …
Lugar   …………     ………… 
Freguesia ……… - ………… 
Artigo prov. P2077 
Norte
Sul    
Nascente   
Poente    
ELEMENTOS DE PRÉDIO EM REGIME DE PROP. HORIZ. 
Nº pisos do artigo     6   6
Área total do terreno    751,0000 m2  751,0000 m2 
Área de implantação do edíficio   751,0000 m2  751,0000 m2 
Área bruta provativa total              3.059,9300 m2            2.253,0000 m2 
Área de terreno integrante das fracções         0,0000 m2 
Coordenadas X,Y        127.418,00     225.497,00 
ELEMENTOS DA FRACÇÃO 
Fracção         A
Andar                   R/C 
Afectação              Comércio    Comércio
Nº de pisos da fracção             1 1
Tipologia/Divisões        1
Área do terreno integrante            0,0000m2      0,0000m2 
Área bruta privativa         245,6000m2  227,0000m2
Área bruta dependente           20,5100m2       2,5000m2
Permilagem                  75,0000    75,0000 
Tipo de coeficiente de localização       Comércio 
Coeficiente de localização               1,21 
ELEMENTOS DE QUALIDADE E CONFORTO 
Elementos 
Descritivo 
23 – Qualidade construtiva 
24 – Localização excepcional 
25 – Estado deficiente de conservação 
* - Os Coeficientes destes Elementos de Qualidade e Conforto deverão ser preenchidos no Anexo I da Ficha de Avaliação. 

OUTROS ELEMENTOS 
Data da licença de utilização    2004-06-21 2004-06-21 
Data de início de construção da obra   2001-05-21 2001-05-21 

DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
Alvará de licença de construção nº 182 e licença de utilização nº 231/2004; 
Sala de condomínio com 38 m2. 

Data de conclusão da obra  
Data de ocupação   
Idade do prédio       0    1 
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DOCUMENTOS ANEXOS 
Licença de Utilização                 1
Planta(s) do(s) edifício(s)                 1
Escritura de Propriedade Horizontal               1
Contrato(s) de Arrendamento                0
Planta(s) de Localização / Croquis                1 
Anexo I                   0 
Planta de Implantação do(s) Edifício(s)               1
Anexo II                   1
Projecto de Viabilidade Construtiva                0 
VALOR PATRIMONIAL TRIBUTÁRIO 
     Vt*  =   Vc  x    A           x   Ca  x  Cl    x  Cq  x  Cv 
210.330,00 = 600,00 x   227,7500   x 1,20  x  1,21 x 1,06 x 1,00 
Vt = valor patrimonial tributário, Vc = valor base dos prédios edificados, A = área bruta de construção 

mais a área excedente à área de implantação, Ca = coeficiente de afectação, Cl = coeficiente de localização, Cq = 
coeficiente de qualidade e conforto, Cv = coeficiente de vetustez, sendo A = Aa + Ab + Ac + Ad, em que Aa 
representa a área bruta privativa, Ab representa as áreas dependentes, Ac representa a área do terreno livre até ao 
limite de duas vezes a área de implantação, Ad representa a área do terreno livre que excede o limite de duas 
vezes a área de implantação. 

Tratando-se de terrenos para construção, A = área bruta de construção integrada de Ab 
* Valor arredondado, nos termos do nº2 do Art.º 38º do CIMI. 
Obtido via internet em 2006-06-12 
(cfr. doc. junto a fls. 32 a 34 do processo instrutor junto aos autos); 
10. Da ficha de avaliação do prédio referido nos autos - fracção E -  elaborada em 

resultado do Termo de Avaliação consta o seguinte: 
Ministério das Finanças  COMPROVATIVO PROVISÓRIO     SERVIÇO DE 

FINANÇAS
Direcção-Geral dos Impostos  2ª AVALIAÇÃO   1597 - VILA FRANCA DE XIRA 

               Ficha nº: 1016181 
ELEMENTOS DA DECLARAÇÃO 

 NIF: ………… Nome: A………… LDA 
Telefone: ………… Email:
IMI registo nº: 292582 Data recepção IMI: 2004-07-15 
Motivo: 1 - Prédio Novo 
SITUAÇÃO DO PRÉDIO 
Av./Rua/Praça  Rua do …………   Rua do ………… 
Número  … a …     Número … a …  

Lugar   …………    ………… 
Freguesia ………… - ………… 
Artigo prov. P2077 
Norte
Sul    
Nascente   
Poente    
ELEMENTOS DE PRÉDIO EM REGIME DE PROP. HORIZ. 
Nº pisos do artigo     6   6
Área total do terreno    751,0000 m2  751,0000 m2 
Área de implantação do edíficio   751,0000 m2  751,0000 m2 
Área bruta provativa total              3.059,9300 m2            2.253,0000 m2 
Área de terreno integrante das fracções         0,0000 m2 
Coordenadas X,Y        127.418,00     225.497,00 
ELEMENTOS DA FRACÇÃO 
Fracção          E
Andar                      1º 
Afectação              Habitação    Habitação
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Nº de pisos da fracção              1 1
Tipologia/Divisões              3   3
Área do terreno integrante             0,0000m2  0,0000m2 
Área bruta privativa          188,4100m2           138,0000m2
Área bruta dependente            59,8100m2              62,5000m2
Permilagem                   55,0000     55,0000 
Tipo de coeficiente de localização      Habitação
Coeficiente de localização               1,70 
ELEMENTOS DE QUALIDADE E CONFORTO 
Elementos 
Descritivo 
23 – Qualidade construtiva 
24 – Localização excepcional 
25 – Estado deficiente de conservação 
* - Os Coeficientes destes Elementos de Qualidade e Conforto deverão ser preenchidos no Anexo I da Ficha de Avaliação. 

OUTROS ELEMENTOS 
Data da licença de utilização    2004-06-21 2004-06-21 
Data de início de construção da obra   2001-05-21 2001-05-21 
Data de conclusão da obra     2004-04-08 2004-04-08 
Data de ocupação      2004-05-12 2004-05-12 
Idade do prédio         0    1 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
Alvará de licença de construção nº 182 e licença de utilização nº 231/2004; 
DOCUMENTOS ANEXOS 
Licença de Utilização                 1
Planta(s) do(s) edifício(s)                 1
Escritura de Propriedade Horizontal               1
Contrato(s) de Arrendamento                0
Planta(s) de Localização / Croquis                1 
Anexo I                   0 
Planta de Implantação do(s) Edifício(s)               1
Anexo II                   1
Projecto de Viabilidade Construtiva                0 
VALOR PATRIMONIAL TRIBUTÁRIO 
     Vt*  =   Vc  x    A           x   Ca  x  Cl    x  Cq  x  Cv 
174.280,00 = 600,00 x   156,7500   x 1,00  x  1,70 x 1,09 x 1,00 

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

Tratando-se de terrenos para construção, A = área bruta de construção integrada de Ab 
* Valor arredondado, nos termos do nº2 do Art.º 38º do CIMI. 
Obtido via internet em 2006-06-12 
(cfr. doc. junto do processo instrutor junto aos autos); 
11. Da ficha de avaliação do prédio referido nos autos - fracção G -  elaborada em 

resultado do Termo de Avaliação consta o seguinte: 
Ministério das Finanças  COMPROVATIVO PROVISÓRIO     SERVIÇO DE 

FINANÇAS
Direcção-Geral dos Impostos  2ª AVALIAÇÃO   1597 - VILA FRANCA DE XIRA 

               Ficha nº: 1009342 
ELEMENTOS DA DECLARAÇÃO 

 NIF: ………… Nome: A………… LDA 
Telefone: ………… Email:
IMI registo nº: 292582 Data recepção IMI: 2004-07-15 
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Motivo: 1 - Prédio Novo 
SITUAÇÃO DO PRÉDIO 
Av./Rua/Praça  Rua do …………    Rua do ………… 
Número  …… a ……     Número … a … 
Lugar   …………     ………… 
Freguesia ………… - ………… 
Artigo prov. P2077 
Norte
Sul    
Nascente   
Poente    
ELEMENTOS DE PRÉDIO EM REGIME DE PROP. HORIZ. 
Nº pisos do artigo     6   6
Área total do terreno    751,0000 m2  751,0000 m2 
Área de implantação do edíficio   751,0000 m2  751,0000 m2 
Área bruta provativa total              3.059,9300 m2            2.253,0000 m2 
Área de terreno integrante das fracções         0,0000 m2 
Coordenadas X,Y        127.418,00     225.497,00 
ELEMENTOS DA FRACÇÃO 
Fracção          G
Andar                      1º 
Afectação              Habitação    Habitação
Nº de pisos da fracção              1 1
Tipologia/Divisões              2   2
Área do terreno integrante            0,0000m2  0,0000m2 
Área bruta privativa         155,5700m2           108,0000m2
Área bruta dependente           59,8100m2              42,5000m2
Permilagem                  50,0000     50,0000 
Tipo de coeficiente de localização      Habitação
Coeficiente de localização               1,70 
ELEMENTOS DE QUALIDADE E CONFORTO 
Elementos 
Descritivo         4
23 – Qualidade construtiva 
24 – Localização excepcional 
25 – Estado deficiente de conservação 
* - Os Coeficientes destes Elementos de Qualidade e Conforto deverão ser preenchidos no Anexo I da Ficha de Avaliação. 

OUTROS ELEMENTOS 
Data da licença de utilização    2004-06-21 2004-06-21 
Data de início de construção da obra   2001-05-21 2001-05-21 
Data de conclusão da obra     2004-04-08 2004-04-08 
Data de ocupação      2004-05-12 2004-05-12 
Idade do prédio         0    1 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
Alvará de licença de construção nº 182 e licença de utilização nº 231/2004; 
DOCUMENTOS ANEXOS 
Licença de Utilização                 1
Planta(s) do(s) edifício(s)                 1
Escritura de Propriedade Horizontal               1
Contrato(s) de Arrendamento                0
Planta(s) de Localização / Croquis                1 
Anexo I                   0 
Planta de Implantação do(s) Edifício(s)               1
Anexo II                   1
Projecto de Viabilidade Construtiva                0 

Á



4903

  

VALOR PATRIMONIAL TRIBUTÁRIO 
     Vt*  =   Vc  x    A           x   Ca  x  Cl    x  Cq  x  Cv 
134.250,00 = 600,00 x   120,7500   x 1,00  x  1,70 x 1,09 x 1,00 
Vt = valor patrimonial tributário, Vc = valor base dos prédios edificados, A = área bruta de construção 

mais a área excedente à área de implantação, Ca = coeficiente de afectação, Cl = coeficiente de localização, Cq = 
coeficiente de qualidade e conforto, Cv = coeficiente de vetustez, sendo A = Aa + Ab + Ac + Ad, em que Aa 
representa a área bruta privativa, Ab representa as áreas dependentes, Ac representa a área do terreno livre até ao 
limite de duas vezes a área de implantação, Ad representa a área do terreno livre que excede o limite de duas 
vezes a área de implantação. 

Tratando-se de terrenos para construção, A = área bruta de construção integrada de Ab 
* Valor arredondado, nos termos do nº2 do Art.º 38º do CIMI. 
Obtido via internet em 2006-06-12 
(cfr. doc. junto do processo instrutor junto aos autos); 
12. Da ficha de avaliação do prédio referido nos autos - fracção H -  elaborada em 

resultado do Termo de Avaliação consta o seguinte: 
Ministério das Finanças  COMPROVATIVO PROVISÓRIO     SERVIÇO DE 

FINANÇAS
Direcção-Geral dos Impostos  2ª AVALIAÇÃO   1597 - VILA FRANCA DE XIRA 

               Ficha nº: 1009341 
ELEMENTOS DA DECLARAÇÃO 

 NIF: ………… Nome: A………… LDA 
Telefone: ………… Email:
IMI registo nº: 292582 Data recepção IMI: 2004-07-15 
Motivo: 1 - Prédio Novo 

SITUAÇÃO DO PRÉDIO 
Av./Rua/Praça  Rua do …………   Rua do ………… 
Número  … a …     Número … a …
Lugar   …………    ………… 
Freguesia ………… - ………… 
Artigo prov. P2077 
Norte
Sul    
Nascente   
Poente    
ELEMENTOS DE PRÉDIO EM REGIME DE PROP. HORIZ. 
Nº pisos do artigo     6   6
Área total do terreno    751,0000 m2  751,0000 m2 
Área de implantação do edíficio   751,0000 m2  751,0000 m2 
Área bruta provativa total              3.059,9300 m2            2.253,0000 m2 
Área de terreno integrante das fracções         0,0000 m2 
Coordenadas X,Y        127.418,00     225.497,00 
ELEMENTOS DA FRACÇÃO 
Fracção          H
Andar                      1º 
Afectação              Habitação    Habitação
Nº de pisos da fracção              1 1
Tipologia/Divisões              3   3
Área do terreno integrante            0,0000m2  0,0000m2 
Área bruta privativa         168,7300m2           137,0000m2
Área bruta dependente           59,8100m2              37,5000m2
Permilagem                  55,0000     55,0000 
Tipo de coeficiente de localização      Habitação
Coeficiente de localização               1,70 
ELEMENTOS DE QUALIDADE E CONFORTO 
Elementos 
Descritivo 4
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23 – Qualidade construtiva 
24 – Localização excepcional 
25 – Estado deficiente de conservação 
* - Os Coeficientes destes Elementos de Qualidade e Conforto deverão ser preenchidos no Anexo I da Ficha de Avaliação. 

OUTROS ELEMENTOS 
Data da licença de utilização    2004-06-21 2004-06-21 
Data de início de construção da obra   2001-05-21 2001-05-21 
Data de conclusão da obra     2004-04-08 2004-04-08 
Data de ocupação      2004-05-12 2004-05-12 
Idade do prédio         0    1 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
Alvará de licença de construção nº 182 e licença de utilização nº 231/2004; 
DOCUMENTOS ANEXOS 
Licença de Utilização                 1
Planta(s) do(s) edifício(s)                 1
Escritura de Propriedade Horizontal               1
Contrato(s) de Arrendamento                0
Planta(s) de Localização / Croquis                1 
Anexo I                   0 
Planta de Implantação do(s) Edifício(s)               1
Anexo II                   1
Projecto de Viabilidade Construtiva                0 
VALOR PATRIMONIAL TRIBUTÁRIO 
     Vt*  =   Vc  x    A           x   Ca  x  Cl    x  Cq  x  Cv 
164.830,00 = 600,00 x   148,2500   x 1,00  x  1,70 x 1,09 x 1,00 
Vt = valor patrimonial tributário, Vc = valor base dos prédios edificados, A = área bruta de construção 

mais a área excedente à área de implantação, Ca = coeficiente de afectação, Cl = coeficiente de localização, Cq = 
coeficiente de qualidade e conforto, Cv = coeficiente de vetustez, sendo A = Aa + Ab + Ac + Ad, em que Aa 
representa a área bruta privativa, Ab representa as áreas dependentes, Ac representa a área do terreno livre até ao 
limite de duas vezes a área de implantação, Ad representa a área do terreno livre que excede o limite de duas 
vezes a área de implantação. 

Tratando-se de terrenos para construção, A = área bruta de construção integrada de Ab 
* Valor arredondado, nos termos do nº2 do Art.º 38º do CIMI. 
Obtido via internet em 2006-06-12 
(cfr. doc. junto do processo instrutor junto aos autos); 
13. Da ficha de avaliação do prédio referido nos autos - fracção I -  elaborada em 

resultado do Termo de Avaliação consta o seguinte: 
Ministério das Finanças  COMPROVATIVO PROVISÓRIO     SERVIÇO DE 

FINANÇAS
Direcção-Geral dos Impostos  2ª AVALIAÇÃO   1597 - VILA FRANCA DE XIRA 

               Ficha nº: 1009358 
ELEMENTOS DA DECLARAÇÃO 

 NIF: ………… Nome: A………… LDA 
Telefone: ………… Email:
IMI registo nº: 292582 Data recepção IMI: 2004-07-15 
Motivo: 1 - Prédio Novo 
SITUAÇÃO DO PRÉDIO 
Av./Rua/Praça  Rua do …………   Rua do ………… 
Número  … a …      Número … a … 
Lugar   …………    ………… 
Freguesia ………- ………… 
Artigo prov. P2077 
Norte
Sul    
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Nascente   
Poente    
ELEMENTOS DE PRÉDIO EM REGIME DE PROP. HORIZ. 
Nº pisos do artigo     6   6
Área total do terreno    751,0000 m2  751,0000 m2 
Área de implantação do edíficio   751,0000 m2  751,0000 m2 
Área bruta provativa total              3.059,9300 m2            2.253,0000 m2 
Área de terreno integrante das fracções         0,0000 m2 
Coordenadas X,Y        127.418,00     225.497,00 
ELEMENTOS DA FRACÇÃO 
Fracção          I
Andar                      2º 
Afectação              Habitação    Habitação
Nº de pisos da fracção              1 1
Tipologia/Divisões              2   2
Área do terreno integrante            0,0000m2  0,0000m2 
Área bruta privativa         165,9300m2           138,0000m2
Área bruta dependente           59,8100m2              62,5000m2
Permilagem                  50,0000     50,0000 
Tipo de coeficiente de localização      Habitação
Coeficiente de localização               1,70 
ELEMENTOS DE QUALIDADE E CONFORTO 
Elementos 
Descritivo         4
23 – Qualidade construtiva 
24 – Localização excepcional 
25 – Estado deficiente de conservação 
* - Os Coeficientes destes Elementos de Qualidade e Conforto deverão ser preenchidos no Anexo I da Ficha de Avaliação. 

OUTROS ELEMENTOS 
Data da licença de utilização    2004-06-21 2004-06-21 
Data de início de construção da obra   2001-05-21 2001-05-21 
Data de conclusão da obra     2004-04-08 2004-04-08 
Data de ocupação      2004-05-12 2004-05-12 
Idade do prédio         0    1 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
Alvará de licença de construção nº 182 e licença de utilização nº 231/2004; 
DOCUMENTOS ANEXOS 
Licença de Utilização                 1
Planta(s) do(s) edifício(s)                 1
Escritura de Propriedade Horizontal               1
Contrato(s) de Arrendamento                0
Planta(s) de Localização / Croquis                1 
Anexo I                   0 
Planta de Implantação do(s) Edifício(s)               1
Anexo II                   1
Projecto de Viabilidade Construtiva                0 
VALOR PATRIMONIAL TRIBUTÁRIO 
     Vt*  =   Vc  x    A           x   Ca  x  Cl    x  Cq  x  Cv 
174.280,00 = 600,00 x   156,7500   x 1,00  x  1,70 x 1,09 x 1,00 
Vt = valor patrimonial tributário, Vc = valor base dos prédios edificados, A = área bruta de construção 

mais a área excedente à área de implantação, Ca = coeficiente de afectação, Cl = coeficiente de localização, Cq = 
coeficiente de qualidade e conforto, Cv = coeficiente de vetustez, sendo A = Aa + Ab + Ac + Ad, em que Aa 
representa a área bruta privativa, Ab representa as áreas dependentes, Ac representa a área do terreno livre até ao 
limite de duas vezes a área de implantação, Ad representa a área do terreno livre que excede o limite de duas 
vezes a área de implantação. 

Tratando-se de terrenos para construção, A = área bruta de construção integrada de Ab 
* Valor arredondado, nos termos do nº2 do Art.º 38º do CIMI. 
Obtido via internet em 2006-06-12 
(cfr. doc. junto do processo instrutor junto aos autos); 
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14. Da ficha de avaliação do prédio referido nos autos - fracção J -  elaborada em 
resultado do Termo de Avaliação consta o seguinte: 

Ministério das Finanças  COMPROVATIVO PROVISÓRIO     SERVIÇO DE 
FINANÇAS

Direcção-Geral dos Impostos  2ª AVALIAÇÃO   1597 - VILA FRANCA DE XIRA 
               Ficha nº: 1009359 
ELEMENTOS DA DECLARAÇÃO 

 NIF: ………… Nome: A………… LDA 
Telefone: ………… Email:
IMI registo nº: 292582 Data recepção IMI: 2004-07-15 
Motivo: 1 - Prédio Novo 
SITUAÇÃO DO PRÉDIO 
Av./Rua/Praça  Rua do …………   Rua do ………… 
Número  … a …     Número … a … 
Lugar   …………    ………… 
Freguesia ………… - ………… 
Artigo prov. P2077 
Norte
Sul    
Nascente   
Poente    
ELEMENTOS DE PRÉDIO EM REGIME DE PROP. HORIZ. 
Nº pisos do artigo     6   6
Área total do terreno    751,0000 m2  751,0000 m2 
Área de implantação do edíficio   751,0000 m2  751,0000 m2 
Área bruta provativa total              3.059,9300 m2            2.253,0000 m2 
Área de terreno integrante das fracções         0,0000 m2 
Coordenadas X,Y        127.418,00    225.497,00 
ELEMENTOS DA FRACÇÃO 
Fracção          J
Andar                      2º 
Afectação              Habitação    Habitação
Nº de pisos da fracção              1 1
Tipologia/Divisões              2   2
Área do terreno integrante            0,0000m2  0,0000m2 
Área bruta privativa         140,1800m2           105,0000m2
Área bruta dependente           59,8100m2              42,5000m2
Permilagem                  50,0000     50,0000 
Tipo de coeficiente de localização      Habitação
Coeficiente de localização               1,70 
ELEMENTOS DE QUALIDADE E CONFORTO 
Elementos 
Descritivo         4
23 – Qualidade construtiva 
24 – Localização excepcional 
25 – Estado deficiente de conservação 
* - Os Coeficientes destes Elementos de Qualidade e Conforto deverão ser preenchidos no Anexo I da Ficha de Avaliação. 

OUTROS ELEMENTOS 
Data da licença de utilização    2004-06-21 2004-06-21 
Data de início de construção da obra   2001-05-21 2001-05-21 
Data de conclusão da obra     2004-04-08 2004-04-08 
Data de ocupação      2004-05-12 2004-05-12 
Idade do prédio         0    1 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
Alvará de licença de construção nº 182 e licença de utilização nº 231/2004; 
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DOCUMENTOS ANEXOS 
Licença de Utilização                 1
Planta(s) do(s) edifício(s)                 1
Escritura de Propriedade Horizontal               1
Contrato(s) de Arrendamento                0
Planta(s) de Localização / Croquis                1 
Anexo I                   0 
Planta de Implantação do(s) Edifício(s)               1
Anexo II                   1
Projecto de Viabilidade Construtiva                0 
VALOR PATRIMONIAL TRIBUTÁRIO 
     Vt*  =   Vc  x    A           x   Ca  x  Cl    x  Cq  x  Cv 
132.420,00 = 600,00 x   119,1000   x 1,00  x  1,70 x 1,09 x 1,00 
Vt = valor patrimonial tributário, Vc = valor base dos prédios edificados, A = área bruta de construção 

mais a área excedente à área de implantação, Ca = coeficiente de afectação, Cl = coeficiente de localização, Cq = 
coeficiente de qualidade e conforto, Cv = coeficiente de vetustez, sendo A = Aa + Ab + Ac + Ad, em que Aa 
representa a área bruta privativa, Ab representa as áreas dependentes, Ac representa a área do terreno livre até ao 
limite de duas vezes a área de implantação, Ad representa a área do terreno livre que excede o limite de duas 
vezes a área de implantação. 

Tratando-se de terrenos para construção, A = área bruta de construção integrada de Ab 
* Valor arredondado, nos termos do nº2 do Art.º 38º do CIMI. 
Obtido via internet em 2006-06-12 
(cfr. doc. junto do processo instrutor junto aos autos); 
15. Da ficha de avaliação do prédio referido nos autos - fracção L -  elaborada em 

resultado do Termo de Avaliação consta o seguinte: 
Ministério das Finanças  COMPROVATIVO PROVISÓRIO     SERVIÇO DE 

FINANÇAS
Direcção-Geral dos Impostos  2ª AVALIAÇÃO   1597 - VILA FRANCA DE XIRA 

               Ficha nº: 1009340 
ELEMENTOS DA DECLARAÇÃO 

 NIF: ………… Nome: A………… LDA 
Telefone: ………… Email:
IMI registo nº: 292582 Data recepção IMI: 2004-07-15 
Motivo: 1 - Prédio Novo 
SITUAÇÃO DO PRÉDIO 
Av./Rua/Praça  Rua do …………   Rua do ………… 
Número  … a …     Número … a … 
Lugar   …………    ……….. 
Freguesia ………… - ………… 
Artigo prov. P2077 
Norte
Sul
Nascente   
Poente    
ELEMENTOS DE PRÉDIO EM REGIME DE PROP. HORIZ. 
Nº pisos do artigo     6   6
Área total do terreno    751,0000 m2  751,0000 m2 
Área de implantação do edíficio   751,0000 m2  751,0000 m2 
Área bruta provativa total              3.059,9300 m2            2.253,0000 m2 
Área de terreno integrante das fracções         0,0000 m2 
Coordenadas X,Y        127.418,00    225.497,00 
ELEMENTOS DA FRACÇÃO 
Fracção          L
Andar                      2º 
Afectação              Habitação    Habitação
Nº de pisos da fracção              1 1
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Tipologia/Divisões              2   2
Área do terreno integrante             0,0000m2  0,0000m2 
Área bruta privativa          154,5400m2           108,0000m2
Área bruta dependente            59,8100m2              42,5000m2
Permilagem                   50,0000     50,0000 
Tipo de coeficiente de localização      Habitação
Coeficiente de localização               1,70 
ELEMENTOS DE QUALIDADE E CONFORTO 
Elementos 
Descritivo         4
23 – Qualidade construtiva 
24 – Localização excepcional 
25 – Estado deficiente de conservação 
* - Os Coeficientes destes Elementos de Qualidade e Conforto deverão ser preenchidos no Anexo I da Ficha de Avaliação. 

OUTROS ELEMENTOS 
Data da licença de utilização    2004-06-21 2004-06-21 
Data de início de construção da obra   2001-05-21 2001-05-21 
Data de conclusão da obra     2004-04-08 2004-04-08 
Data de ocupação      2004-05-12 2004-05-12 
Idade do prédio         0    1 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
Alvará de licença de construção nº 182 e licença de utilização nº 231/2004; 
DOCUMENTOS ANEXOS 
Licença de Utilização                 1
Planta(s) do(s) edifício(s)                 1
Escritura de Propriedade Horizontal               1
Contrato(s) de Arrendamento                0
Planta(s) de Localização / Croquis                1 
Anexo I                   0 
Planta de Implantação do(s) Edifício(s)               1
Anexo II                   1
Projecto de Viabilidade Construtiva                0 
VALOR PATRIMONIAL TRIBUTÁRIO 
     Vt*  =   Vc  x    A           x   Ca  x  Cl    x  Cq  x  Cv 
134.250,00 = 600,00 x   120,7500   x 1,00  x  1,70 x 1,09 x 1,00 
Vt = valor patrimonial tributário, Vc = valor base dos prédios edificados, A = área bruta de construção 

mais a área excedente à área de implantação, Ca = coeficiente de afectação, Cl = coeficiente de localização, Cq = 
coeficiente de qualidade e conforto, Cv = coeficiente de vetustez, sendo A = Aa + Ab + Ac + Ad, em que Aa 
representa a área bruta privativa, Ab representa as áreas dependentes, Ac representa a área do terreno livre até ao 
limite de duas vezes a área de implantação, Ad representa a área do terreno livre que excede o limite de duas 
vezes a área de implantação. 

Tratando-se de terrenos para construção, A = área bruta de construção integrada de Ab 
* Valor arredondado, nos termos do nº2 do Art.º 38º do CIMI. 
Obtido via internet em 2006-06-12 
(cfr. doc. junto do processo instrutor junto aos autos); 
16. Da ficha de avaliação do prédio referido nos autos - fracção N -  elaborada em 

resultado do Termo de Avaliação consta o seguinte: 
Ministério das Finanças  COMPROVATIVO PROVISÓRIO     SERVIÇO DE 

FINANÇAS
Direcção-Geral dos Impostos  2ª AVALIAÇÃO   1597 - VILA FRANCA DE XIRA 

               Ficha nº: 1009254 
ELEMENTOS DA DECLARAÇÃO 

 NIF: ………… Nome: A………… LDA 
Telefone: ………… Email:
IMI registo nº: 292582 Data recepção IMI: 2004-07-15 
Motivo: 1 - Prédio Novo 
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SITUAÇÃO DO PRÉDIO 
Av./Rua/Praça  Rua do …………   Rua do ………… 
Número  … a …     Número … a … 
Lugar   …………    ………… 
Freguesia ………… - ………… 
Artigo prov. P2077 
Norte
Sul    
Nascente   
Poente    
ELEMENTOS DE PRÉDIO EM REGIME DE PROP. HORIZ. 
Nº pisos do artigo     6   6
Área total do terreno    751,0000 m2  751,0000 m2 
Área de implantação do edíficio   751,0000 m2  751,0000 m2 
Área bruta provativa total    3.059,9300 m2  2.253,0000 m2 
Área de terreno integrante das fracções         0,0000 m2 
Coordenadas X,Y        127.418,00    225.497,00 
ELEMENTOS DA FRACÇÃO 
Fracção          N
Andar                      3º 
Afectação              Habitação Habitação
Nº de pisos da fracção              1 1
Tipologia/Divisões              4   4
Área do terreno integrante            0,0000m2  0,0000m2 
Área bruta privativa         253,0000m2           187,0000m2
Área bruta dependente           59,8100m2              96,5000m2
Permilagem                  70,0000      70,0000 
Tipo de coeficiente de localização      Habitação
Coeficiente de localização               1,70 
ELEMENTOS DE QUALIDADE E CONFORTO 
Elementos 
Descritivo         4
23 – Qualidade construtiva 
24 – Localização excepcional 
25 – Estado deficiente de conservação 
* - Os Coeficientes destes Elementos de Qualidade e Conforto deverão ser preenchidos no Anexo I da Ficha de Avaliação. 

OUTROS ELEMENTOS 
Data da licença de utilização    2004-06-21 2004-06-21 
Data de início de construção da obra   2001-05-21 2001-05-21 
Data de conclusão da obra     2004-04-08 2004-04-08 
Data de ocupação      2004-05-12 2004-05-12 
Idade do prédio         0    1 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
Alvará de licença de construção nº 182 e licença de utilização nº 231/2004; 
DOCUMENTOS ANEXOS 
Licença de Utilização                 1
Planta(s) do(s) edifício(s)                 1
Escritura de Propriedade Horizontal               1
Contrato(s) de Arrendamento                0
Planta(s) de Localização / Croquis                1 
Anexo I                   0 
Planta de Implantação do(s) Edifício(s)               1
Anexo II                   1
Projecto de Viabilidade Construtiva                0 
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VALOR PATRIMONIAL TRIBUTÁRIO 
     Vt*  =   Vc  x    A           x   Ca  x  Cl    x  Cq  x  Cv 
240.100,00 = 600,00 x   215,9500   x 1,00  x  1,70 x 1,09 x 1,00 
Vt = valor patrimonial tributário, Vc = valor base dos prédios edificados, A = área bruta de construção 

mais a área excedente à área de implantação, Ca = coeficiente de afectação, Cl = coeficiente de localização, Cq = 
coeficiente de qualidade e conforto, Cv = coeficiente de vetustez, sendo A = Aa + Ab + Ac + Ad, em que Aa 
representa a área bruta privativa, Ab representa as áreas dependentes, Ac representa a área do terreno livre até ao 
limite de duas vezes a área de implantação, Ad representa a área do terreno livre que excede o limite de duas 
vezes a área de implantação. 

Tratando-se de terrenos para construção, A = área bruta de construção integrada de Ab 
* Valor arredondado, nos termos do nº2 do Art.º 38º do CIMI. 
Obtido via internet em 2006-06-12 
(cfr. doc. junto do processo instrutor junto aos autos); 
17. Da ficha de avaliação do prédio referido nos autos - fracção O -  elaborada em 

resultado do Termo de Avaliação consta o seguinte: 
Ministério das Finanças  COMPROVATIVO PROVISÓRIO     SERVIÇO DE 

FINANÇAS
Direcção-Geral dos Impostos  2ª AVALIAÇÃO   1597 - VILA FRANCA DE XIRA 

               Ficha nº: 1016177 
ELEMENTOS DA DECLARAÇÃO 

 NIF: ………… Nome: A………… LDA 
Telefone: ………… Email:
IMI registo nº: 292582 Data recepção IMI: 2004-07-15 

Motivo: 1 - Prédio Novo 
SITUAÇÃO DO PRÉDIO 
Av./Rua/Praça  Rua do …………   Rua do ………… 
Número  … a …    . Número … a … 
Lugar   …………   . ………… 
Freguesia ………… - ………… 
Artigo prov. P2077 
Norte
Sul    
Nascente   
Poente    
ELEMENTOS DE PRÉDIO EM REGIME DE PROP. HORIZ. 
Nº pisos do artigo     6   6
Área total do terreno    751,0000 m2  751,0000 m2 
Área de implantação do edíficio   751,0000 m2  751,0000 m2 
Área bruta provativa total              3.059,9300 m2            2.253,0000 m2 
Área de terreno integrante das fracções         0,0000 m2 
Coordenadas X,Y        127.418,00    225.497,00 
ELEMENTOS DA FRACÇÃO 
Fracção          O
Andar                      3º 
Afectação              Habitação    Habitação
Nº de pisos da fracção              1 1
Tipologia/Divisões              2   2
Área do terreno integrante            0,0000m2  0,0000m2 
Área bruta privativa         155,0000m2           108,0000m2
Área bruta dependente           59,8100m2              44,5000m2
Permilagem                  50,0000     50,0000 
Tipo de coeficiente de localização      Habitação
Coeficiente de localização               1,70 
ELEMENTOS DE QUALIDADE E CONFORTO 
Elementos 
Descritivo         4
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23 – Qualidade construtiva 
24 – Localização excepcional 
25 – Estado deficiente de conservação 
* - Os Coeficientes destes Elementos de Qualidade e Conforto deverão ser preenchidos no Anexo I da Ficha de Avaliação. 

OUTROS ELEMENTOS 
Data da licença de utilização    2004-06-21 2004-06-21 
Data de início de construção da obra   2001-05-21 2001-05-21 
Data de conclusão da obra     2004-04-08 2004-04-08 
Data de ocupação      2004-05-12 2004-05-12 
Idade do prédio         0    1 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
Alvará de licença de construção nº 182 e licença de utilização nº 231/2004; 
DOCUMENTOS ANEXOS 
Licença de Utilização                 1
Planta(s) do(s) edifício(s)                 1
Escritura de Propriedade Horizontal               1
Contrato(s) de Arrendamento                0
Planta(s) de Localização / Croquis                1 
Anexo I                   0 
Planta de Implantação do(s) Edifício(s)               1
Anexo II                   1
Projecto de Viabilidade Construtiva                0 
VALOR PATRIMONIAL TRIBUTÁRIO 
     Vt*  =   Vc  x    A           x   Ca  x  Cl    x  Cq  x  Cv 
134.920,00 = 600,00 x   121,3500   x 1,00  x  1,70 x 1,09 x 1,00 
Vt = valor patrimonial tributário, Vc = valor base dos prédios edificados, A = área bruta de construção 

mais a área excedente à área de implantação, Ca = coeficiente de afectação, Cl = coeficiente de localização, Cq = 
coeficiente de qualidade e conforto, Cv = coeficiente de vetustez, sendo A = Aa + Ab + Ac + Ad, em que Aa 
representa a área bruta privativa, Ab representa as áreas dependentes, Ac representa a área do terreno livre até ao 
limite de duas vezes a área de implantação, Ad representa a área do terreno livre que excede o limite de duas 
vezes a área de implantação. 

Tratando-se de terrenos para construção, A = área bruta de construção integrada de Ab 
* Valor arredondado, nos termos do nº2 do Art.º 38º do CIMI. 
Obtido via internet em 2006-06-12 
(cfr. doc. junto do processo instrutor junto aos autos); 
18. Da ficha de avaliação do prédio referido nos autos - fracção Q -  elaborada em 

resultado do Termo de Avaliação consta o seguinte: 
Ministério das Finanças  COMPROVATIVO PROVISÓRIO     SERVIÇO DE 

FINANÇAS
Direcção-Geral dos Impostos  2ª AVALIAÇÃO   1597 - VILA FRANCA DE XIRA 

               Ficha nº: 1016180 
ELEMENTOS DA DECLARAÇÃO 

 NIF: ………… Nome: A………… LDA 
Telefone: ………… Email:
IMI registo nº: 292582 Data recepção IMI: 2004-07-15 
Motivo: 1 - Prédio Novo 
SITUAÇÃO DO PRÉDIO 
Av./Rua/Praça  Rua do …………   Rua do ………… 
Número  … a …     Número … a … 
Lugar   …………    ………….. 
Freguesia ………. - ………….. 
Artigo prov. P2077 
Norte
Sul    
Nascente   
Poente    
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ELEMENTOS DE PRÉDIO EM REGIME DE PROP. HORIZ. 
Nº pisos do artigo     6   6
Área total do terreno    751,0000 m2  751,0000 m2 
Área de implantação do edíficio   751,0000 m2  751,0000 m2 
Área bruta provativa total              3.059,9300 m2  2.253,0000 m2 
Área de terreno integrante das fracções         0,0000 m2 
Coordenadas X,Y        127.418,00    225.497,00 
ELEMENTOS DA FRACÇÃO 
Fracção          Q
Andar                      4º 
Afectação              Habitação    Habitação
Nº de pisos da fracção              1 1
Tipologia/Divisões              3   3
Área do terreno integrante            0,0000m2  0,0000m2 
Área bruta privativa         280,0000m2           117,0000m2
Área bruta dependente           59,8100m2            110,0000m2
Permilagem                  55,0000     55,0000 
Tipo de coeficiente de localização      Habitação
Coeficiente de localização               1,70 
ELEMENTOS DE QUALIDADE E CONFORTO 
Elementos 
Descritivo         4
23 – Qualidade construtiva 
24 – Localização excepcional 
25 – Estado deficiente de conservação 
* - Os Coeficientes destes Elementos de Qualidade e Conforto deverão ser preenchidos no Anexo I da Ficha de Avaliação. 

OUTROS ELEMENTOS 
Data da licença de utilização    2004-06-21 2004-06-21 
Data de início de construção da obra   2001-05-21 2001-05-21 
Data de conclusão da obra     2004-04-08 2004-04-08 
Data de ocupação      2004-05-12 2004-05-12 
Idade do prédio         0    1 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
Alvará de licença de construção nº 182 e licença de utilização nº 231/2004; 
DOCUMENTOS ANEXOS 
Licença de Utilização                 1
Planta(s) do(s) edifício(s)                 1
Escritura de Propriedade Horizontal               1
Contrato(s) de Arrendamento                0
Planta(s) de Localização / Croquis                1 
Anexo I                   0 
Planta de Implantação do(s) Edifício(s)               1
Anexo II                   1
Projecto de Viabilidade Construtiva                0 
VALOR PATRIMONIAL TRIBUTÁRIO 
     Vt*  =   Vc  x    A           x   Ca  x  Cl    x  Cq  x  Cv 
166.770,00 = 600,00 x   150,0000   x 1,00  x  1,70 x 1,09 x 1,00 
Vt = valor patrimonial tributário, Vc = valor base dos prédios edificados, A = área bruta de construção 

mais a área excedente à área de implantação, Ca = coeficiente de afectação, Cl = coeficiente de localização, Cq = 
coeficiente de qualidade e conforto, Cv = coeficiente de vetustez, sendo A = Aa + Ab + Ac + Ad, em que Aa 
representa a área bruta privativa, Ab representa as áreas dependentes, Ac representa a área do terreno livre até ao 
limite de duas vezes a área de implantação, Ad representa a área do terreno livre que excede o limite de duas 
vezes a área de implantação. 

Tratando-se de terrenos para construção, A = área bruta de construção integrada de Ab 
* Valor arredondado, nos termos do nº2 do Art.º 38º do CIMI. 
Obtido via internet em 2006-06-12 
(cfr. doc. junto do processo instrutor junto aos autos); 
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19. Da ficha de avaliação do prédio referido nos autos - fracção R -  elaborada em 
resultado do Termo de Avaliação consta o seguinte: 

Ministério das Finanças  COMPROVATIVO PROVISÓRIO     SERVIÇO DE 
FINANÇAS

Direcção-Geral dos Impostos  2ª AVALIAÇÃO   1597 - VILA FRANCA DE XIRA 
               Ficha nº: 1009336 
ELEMENTOS DA DECLARAÇÃO 

 NIF: ………… Nome: A………… LDA 
Telefone: ………… Email:
IMI registo nº: 292582 Data recepção IMI: 2004-07-15 
Motivo: 1 - Prédio Novo 
SITUAÇÃO DO PRÉDIO 
Av./Rua/Praça  Rua do …………    Rua do ………… 
Número  … a …      Número … a …
Lugar   …………     ………… 
Freguesia ………… - ………… 
Artigo prov. P2077 
Norte
Sul    
Nascente   
Poente    
ELEMENTOS DE PRÉDIO EM REGIME DE PROP. HORIZ. 
Nº pisos do artigo     6   6
Área total do terreno    751,0000 m2  751,0000 m2 
Área de implantação do edíficio   751,0000 m2  751,0000 m2 
Área bruta provativa total              3.059,9300 m2            2.253,0000 m2 
Área de terreno integrante das fracções         0,0000 m2 
Coordenadas X,Y        127.418,00    225.497,00 
ELEMENTOS DA FRACÇÃO 
Fracção          R
Andar                      4º 
Afectação              Habitação    Habitação
Nº de pisos da fracção              1 1
Tipologia/Divisões              4   4
Área do terreno integrante             0,0000m2  0,0000m2 
Área bruta privativa          360,0000m2           152,0000m2
Área bruta dependente            59,8100m2            161,0000m2
Permilagem                   70,0000     70,0000 
Tipo de coeficiente de localização      Habitação
Coeficiente de localização               1,70 
ELEMENTOS DE QUALIDADE E CONFORTO 
Elementos 
Descritivo         4
23 – Qualidade construtiva 
24 – Localização excepcional 
25 – Estado deficiente de conservação 
* - Os Coeficientes destes Elementos de Qualidade e Conforto deverão ser preenchidos no Anexo I da Ficha de Avaliação. 

OUTROS ELEMENTOS 
Data da licença de utilização    2004-06-21 2004-06-21 
Data de início de construção da obra   2001-05-21 2001-05-21 
Data de conclusão da obra     2004-04-08 2004-04-08 
Data de ocupação      2004-05-12 2004-05-12 
Idade do prédio         0    1 

Ã Ã
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DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
Alvará de licença de construção nº 182 e licença de utilização nº 231/2004; 
DOCUMENTOS ANEXOS 
Licença de Utilização                 1
Planta(s) do(s) edifício(s)                 1
Escritura de Propriedade Horizontal               1
Contrato(s) de Arrendamento                0
Planta(s) de Localização / Croquis                1 
Anexo I                   0 
Planta de Implantação do(s) Edifício(s)               1
Anexo II                   1
Projecto de Viabilidade Construtiva                0 
VALOR PATRIMONIAL TRIBUTÁRIO 
     Vt*  =   Vc  x    A           x   Ca  x  Cl    x  Cq  x  Cv 
220.660,00 = 600,00 x   200,3000   x 1,00  x  1,70 x 1,08 x 1,00 
Vt = valor patrimonial tributário, Vc = valor base dos prédios edificados, A = área bruta de construção 

mais a área excedente à área de implantação, Ca = coeficiente de afectação, Cl = coeficiente de localização, Cq = 
coeficiente de qualidade e conforto, Cv = coeficiente de vetustez, sendo A = Aa + Ab + Ac + Ad, em que Aa 
representa a área bruta privativa, Ab representa as áreas dependentes, Ac representa a área do terreno livre até ao 
limite de duas vezes a área de implantação, Ad representa a área do terreno livre que excede o limite de duas 
vezes a área de implantação. 

Tratando-se de terrenos para construção, A = área bruta de construção integrada de Ab 
* Valor arredondado, nos termos do nº2 do Art.º 38º do CIMI. 
Obtido via internet em 2006-06-12 
(cfr. doc. junto do processo instrutor junto aos autos). 

 3.1. Aceitando -se que o recurso excepcional de revista previsto no art. 150º do CPTA é também 
aplicável no processo judicial tributário, importa, antes de mais, aferir dos pressupostos de admissibi-
lidade contidos nessa disposição legal, em cujos nºs. 1 e 5 se estabelece:

«1  - Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode 
haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a 
apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fun-
damental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito.

(…)
5  - A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do 

n.º 1 compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objecto de apreciação preliminar 
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de 
Contencioso Administrativo».

3.2. Interpretando o n.º 1 deste normativo, o STA tem vindo a acentuar a excepcionalidade deste 
recurso (cfr., por exemplo o ac. de 29/6/2011, rec. n.º 0569/11) no sentido de que o mesmo «quer pela 
sua estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e principalmente, 
pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve ser entendido como um 
recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num número 
limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva», reconduzindo-
-se como o próprio legislador sublinha na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 
93/VIII, a uma “válvula de segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que 
definiu: quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, 
se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária 
para a melhor aplicação do direito.

Na mesma linha de orientação Mário Aroso de Almeida pondera que «não se pretende generalizar 
o recurso de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolu-
ção final dos litígios», cabendo ao STA «dosear a sua intervenção, por forma a permitir que esta via 
funcione como uma válvula de segurança do sistema». (1)

E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos no normativo em causa (relevância 
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do 
recurso para uma melhor aplicação do direito), também a jurisprudência deste STA vem sublinhando que:

 - (i) só se verifica aquela relevância jurídica ou social quando a questão a apreciar for de com-
plexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, de enqua-
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dramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar diferentes regimes 
potencialmente aplicáveis.

 - e (ii) só ocorre clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito 
quando se verifique capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situ-
ação singular, designadamente quando o caso concreto revele seguramente a possibilidade de ser visto 
como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada, passível de se repetir em casos futuros e cuja 
decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, ou suscite fundadas 
dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando 
incerteza e instabilidade na resolução dos litígios.

Não se trata, portanto, de uma relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos 
complexo, que seja possível praticar sobre as normas discutidas, mas de uma relevância prática que deve 
ter como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e 
esta, em termos de capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situa-
ção singular (a «melhor aplicação do direito» deva resultar da possibilidade de repetição num número 
indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito: «o que em primeira 
linha está em causa no recurso excepcional de revista não é a solução concreta do caso subjacente, não 
é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo 
a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional. Para isso existem os 
demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um recurso excepcional, que só media-
tamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses»)  - cfr. o ac. desta Secção do STA, 
de 16/6/2010, rec. n.º 296/10, bem como, entre muitos outros, os acs. de 30/5/2007, rec. n.º 0357/07; 
de 20/5/09, rec. n.º 295/09, de 29/6/2011, rec. n.º 0568/11, de 7/3/2012, rec. n.º 1108/11, de 14/3/12, 
rec. n.º 1110/11, de 21/3/12, rec. n.º 84/12, e de 26/4/12, recs. nºs. 1140/11, 237/12 e 284/12.

E igualmente se vem entendendo que cabe ao recorrente alegar e intentar demonstrar a verificação 
dos ditos requisitos legais de admissibilidade da revista, alegação e demonstração a levar necessariamente 
ao requerimento inicial ou de interposição – cfr. arts. 627º, n.º 2, 635º, nºs. 1 e 2, e 639º, nºs. 1 e 2 do 
novo CPC (2)  - neste sentido, entre outros, os acórdãos do STA de 2/3/2006, 27/4/2006 e 30/4/2013, 
proferidos, respectivamente, nos processos nºs. 183/06, 333/06 e 0309/13.

3.3. No caso presente, os recorrentes, discordando do valor patrimonial fixado em 1ª avaliação para 
as fracções autónomas (designadas pelas letras A, E, G, H, I, J, L, N, O, Q e R) de que são proprietários 
no prédio inscrito na matriz predial urbana da freguesia de ……….. sob o artigo 2077, requereram ao 
sr. chefe do Serviço de Finanças de Vila Franca de Xira – 1, a 2ª avaliação dessas mesmas fracções, 
questionando, no que ora releva, os coeficientes de localização (1,70) e de qualidade e conforto (1,09) 
aplicados pela AT, que entendem elevados por existirem, na zona unidades industriais, algumas delas, 
poluentes e/ou não existirem equipamentos sociais, ser insuficiente a oferta de transportes públicos 
rodoviários e ferroviários, as habitações não disporem de acabamentos de luxo como som ambiente, 
lareira, mármores, mosaicos ou azulejos de alta qualidade, aquecimento central, persianas eléctricas, 
janelas oxili -basculantes, tendo só um elevador e pré -instalação de ar condicionado, o sótão e parque-
amento terem pouco pé direito e não existirem na proximidade serviços públicos.

Na 2ª avaliação, efectuada em 3/5/2006, não houve (excepto quanto às fracções A e R) alteração 
aos coeficientes de localização e de qualidade e conforto fixados na 1ª avaliação, tendo o louvado dos 
impugnantes aposto nas fichas de 2ª avaliação a seguinte declaração: «Não concordo com os valores 
instituídos».

E tendo deduzido impugnação judicial contra os valores patrimoniais fixados em sede desta 
2ª avaliação, o TT de Lisboa julgou procedente a impugnação com fundamento em que os actos de ava-
liação estão insuficientemente fundamentados, posto que não ponderaram as razões concretas aduzidas 
pelos interessados para requererem a nova avaliação e os interessados ou qualquer outro observador 
ficaram impossibilitados de saber a razão pela qual se decidiu deste modo e de «acompanhar o percurso 
cognoscitivo e valorativo seguido no apuramento do valor patrimonial tributário».

Interposto, em seguida, por parte da Fazenda Pública, recurso para o TCA Sul, veio a ser proferido, 
em 2/10/2012, o acórdão ora recorrido (cfr. fls. 611 a 680) no qual, em suma, se apelou à jurisprudência 
do STA, afirmada, nomeadamente, e entre muitos outros, no acórdão do Pleno (da Secção do Conten-
cioso Tributário), de 2/5/2012, proc. n.º 307/11 e no acórdão (da mesma Secção), de 19/10/2011, proc. 
n.º 0579/11, no sentido de que «… deve considerar -se suficientemente fundamentado o acto de fixação 
do valor patrimonial tributário quando as fichas e o termo de avaliação contém a individualização do 
prédio avaliado, a sua identificação geográfica no respectivo concelho e freguesia, a indicação da 
percentagem e coeficientes legais aplicados, as operações de quantificação e as normas aplicadas, por 
tal permitir compreender o percurso cognoscitivo e valorativo seguido pelos peritos avaliadores» (cfr. 
o citado ac. do Pleno).

Concluindo -se em seguida que, quanto à fundamentação referente aos coeficientes de localiza-
ção e aos índices do zonamento, a sentença recorrida merece censura, dado que, contrariamente ao 
aí decidido «… a fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de localização apenas se 
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podia circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia de […], 
ao estabelecimento do coeficiente de localização aplicável e à invocação do quadro legal aplicável.

Sendo que, no caso vertente, todos os mencionados elementos constam das fichas de avaliação 
e da certidão de fls. […] dos autos.

(…) a intenção do legislador foi subtrair da subjectividade e da relatividade apreciativa do 
avaliador os critérios relevantes da avaliação dos prédios urbanos, para efeitos de incidência real 
tributária, e fê -lo para efeitos de combater a fraude e a evasão fiscal, através de avaliações subjectivas, 
sujeitas a pressões de especuladores e a outros interesses de subvalorização da propriedade urbana, 
sendo que foi todo esse circunstancialismo que levou o legislador a estabelecer critérios objectivos 
fixados por lei.

Além de que a existência de erros ou anomalias sempre poderá ser corrigida na medida em que 
os valores dos coeficientes de localização e zonamento são propostos pela CNAPU trienalmente… (…)

Sendo a fundamentação um requisito formal da decisão, que não se confundo com o seu conteúdo, 
é indiferente ao cumprimento do dever de fundamentação que os actos incorporados na Portaria que 
publicita os coeficientes e zonamentos sejam ineficazes ou inválidos.

Independentemente das implicações que a declaração de fundamentação possa ter na substância 
da decisão, ela tem uma existência e uma dimensão valorativa autónoma, respeitando apenas à exterio-
rização dos pontos que sustentam a decisão e não ao que eles são na realidade. Daí que seja suficiente 
e adequado que o acto de avaliação, segundo os critérios objectivos prescritos no artigo 38º do CIMI, 
indique o local onde se situa o prédio a avaliar e a Portaria que fixa os coeficientes de localização 
e os zonamentos, independentemente dos vícios de que possa padecer o acto que os aprovou. …».

E concluindo que a sentença errou no julgamento de direito quanto à questão da falta de fundamen-
tação, o acórdão do TCA Sul, prosseguiu para a apreciação, em substituição, nos termos do disposto no 
art. 715º (redacção ao tempo) do CPC, das restantes questões cujo conhecimento a 1ª instância julgara 
prejudicado, vindo a julgar improcedente a impugnação com a fundamentação seguinte:

«Os coeficientes de localização mínimos e máximos a aplicar em cada município, com base de-
signadamente em elementos fornecidos pelos peritos locais e regionais e pelas entidades representadas 
na CNAPU, bem como o zonamento e respectivos coeficientes de localização, com base em propostas 
dos peritos locais e regionais, são propostos pela CNAPU e aprovados por portaria do Ministério das 
Finanças como resulta do n.º 3 do art. 62 do CIMI.

(…)
Do exposto resulta que o coeficiente de localização previsto no artigo 42º do CIMI é um valor 

aprovado por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do qual se têm 
em consideração, nomeadamente, as seguintes características: acessibilidades, proximidade de equi-
pamentos sociais, serviços de transportes públicos e localização em zonas de elevado valor de mercado 
imobiliário, sendo que o n.º 4 do art. 42º prevê ainda o zonamento que consiste na determinação das 
zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada município e as 
percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45º do CIMI. Trata -se, assim, o coeficiente de localização, 
como outros, de um valor predefinido por lei e, portanto, indisponível para qualquer ponderação ou 
alteração por parte dos peritos intervenientes no procedimento de avaliação.

Neste contexto, e como já foi enunciado, a aplicação do coeficiente de localização na fórmula legal 
de determinar o valor patrimonial dos prédios urbanos é uma mera concretização ou dedução lógica 
do acto que aprovou a proposta da CNAPU, pois que para a comissão de avaliação, o coeficiente de 
localização é assim um elemento pressuposto ou dado que pré -determina a sua própria aplicação, sem 
lhe deixar qualquer margem de autonomia decisória, de modo que, como o coeficiente de localização 
é um elemento imposto exteriormente aos peritos avaliadores, de forma precisa e objectiva, o que sig-
nifica que o caminho traçado tem como elementos de orientação a localização geográfica do prédio e 
o acto que aprovou o zonamento e os coeficiente de localização previsto para esse local.

Nesta medida, face ao modo como tais coeficientes, v.g. o de localização, são determinados, 
os mesmos corresponderão sempre às características concretas da zona onde o prédio se insere, de 
modo que, não existindo erro na identificação geográfica, não existe matéria susceptível de viabilizar 
a crítica dos ora Recorridos neste âmbito.

Do mesmo modo, o exposto pelos Recorridos em relação ao coeficiente de qualidade e conforto 
não pode ser atendido no âmbito da presente impugnação, porquanto, não são invocados elementos 
capazes de colocar em crise o procedimento, além de que, como refere a Recorrente, ao elemento de 
qualidade construtiva foi atribuído um coeficiente de 0,04, bastante inferior ao máximo previsto na 
lei que é de 0,15, e ao elemento de localização excepcional foi atribuído o coeficiente de 0,02, quando 
o máximo é de 0,10.

A partir daqui, cabe agora analisar o fundamento vertido na presente impugnação  - art. 117º 
da petição inicial  -, referindo os agora Recorridos que os critérios usados pela administração fiscal, 
com recurso à fórmula prevista no art. 38º e ss do CIMI, no cálculo do valor patrimonial das fracções 
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versadas nestes autos, desconsideram absolutamente a realidade de facto subjacente às circunstâncias 
em que ocorreu a venda de cada uma das fracções versadas nos autos.

Com efeito, os Recorridos entendem que o valor patrimonial das fracções versadas nos presentes 
autos deve ser revogado e substituído, com excepção da fracção “A”, pelo valor de cada uma delas 
constante da escritura pública de compra e venda.

Neste domínio, tendo em conta o disposto no art. 42º do CIMI, não pode acolher -se a posição 
defendida pelos Recorridos, pois é evidente que os valores de mercado são influenciados, entre outros 
factores, por aqueles que se encontram referidos no n.º 3 do citado preceito legal, que, aliás, são 
igualmente referidos no n.º 12 do artigo 10º da Lei n.º 26/2003, de 30 de Julho.

Pode ainda acrescentar -se que tais coeficientes ao serem fixados pela dita CNAPU naturalmente 
que não podem reflectir as circunstâncias concretas de um dado momento temporal, maior ou menor 
dificuldade/facilidade do mercado na absorção dos imóveis, uma vez que a ponderação que é feita 
se destina a vigorar num determinado período de tempo. Mas ainda assim, sempre se dirá, que, face 
ao modo como tais coeficientes, v.g. o de localização, são determinados, os mesmos corresponderão 
sempre às características concretas da zona onde o prédio se insere.

Daqui se conclui, assim, que a fixação de tais critérios respeita a Lei, nomeadamente a Lei Fun-
damental, quer porque existe conformidade constitucional na fixação dos coeficientes, quer porque a 
fixação desses coeficientes foi feita tendo em conta, precisamente, os preços de mercado correntes na 
zona em que os imóveis se inserem.

E, é de todo irrelevante que o valor efectivamente recebido/pago pelos imóveis seja muito inferior 
àquele que é determinado no momento da avaliação uma vez que para efeitos de avaliação é indife-
rente ao legislador saber qual o valor que as partes convencionaram para a realização do negócio, 
precisamente por isso é que o legislador impõe a avaliação, para aproximar o valor do imóvel o mais 
próximo dos valores de mercado.

Improcedem, pois, todas as questões suscitadas pelos Recorridos tendentes a ver anulados os actos 
de fixação dos valores patrimoniais em causa, donde resulta a improcedência da impugnação.»

3.4. Os recorrentes limitam -se a alegar que está em causa «… a apreciação de uma questão que, 
pela sua relevância jurídica ou social, se reveste “de importância fundamental”» e que «no caso con-
creto (…) podem existir milhares de casos iguais ao seu porque para os preços dos imóveis fixados na 
lei não existem compradores».

E invocam, ainda, para justificar a admissão do recurso de revista, ter o acórdão recorrido aplicado 
e interpretado normas em violação do artigo 62º da CRP.

4. Não vemos, porém, que possa colher tal alegação.
Com efeito, a questão dos autos (saber se a avaliação está fundamentada, por referência ao coefi-

ciente de localização e aos coeficientes de qualidade e conforto, previstos nos arts. 42º e 43º do CIMI, 
propostos pela CNAPU e aprovados pelas indicadas Portarias do Ministério das Finanças  - n.º 3 do 
art. 62 do CIMI e se, no caso, os ditos coeficientes correspondem às características concretas da zona 
onde o prédio se insere, sendo irrelevante o valor efectivamente recebido pelos imóveis, mesmo que 
seja inferior ao que é determinado no momento da avaliação), além de se apresentar como questão 
singular e contida no caso vertente (não se verificando, portanto, neste contexto, a invocada capacidade 
de expansão da controvérsia que legitime a admissão da revista como garantia de uniformização do 
direito nas vestes da sua aplicação prática) também não é questão que assuma a necessária relevân-
cia jurídica ou social (não se trata de questão em cuja apreciação o acórdão recorrido haja afirmado 
complexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, de 
enquadramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar diferentes 
regimes potencialmente aplicáveis).

Acrescendo que, ao invés do ponderado pelo MP, também não se vê que se trate de questão 
nova, pois que o próprio n.º 2 do art. 76º do CIMI remete para o disposto nos arts. 36º e ss. do mesmo 
compêndio.

De todo o modo, o acórdão recorrido reflecte jurisprudência consolidada no sentido de que “deve 
considerar -se suficientemente fundamentado o acto de fixação do valor patrimonial tributário quando 
as fichas e o termo de avaliação contém a individualização do prédio avaliado, a sua identificação 
geográfica no respectivo concelho e freguesia, a indicação da percentagem e coeficientes legais apli-
cados, as operações de quantificação e as normas aplicadas, por tal permitir compreender o percurso 
cognoscitivo e valorativo seguido pelos peritos avaliadores” e no sentido de que a aplicação do coe-
ficiente de localização na fórmula legal de determinar o valor patrimonial dos prédios urbanos é uma 
mera concretização ou dedução lógica do acto que aprovou a proposta da CNAPU, pois que para a 
comissão de avaliação, o coeficiente de localização é assim um elemento pressuposto ou dado que pré-
-determina a sua própria aplicação, sem lhe deixar qualquer margem de autonomia decisória, de modo 
que, como o coeficiente de localização é um elemento imposto exteriormente aos peritos avaliadores, 
de forma precisa e objectiva.
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E a questão sobrante (se, dado o modo como os ditos coeficientes  - localização, qualidade e 
conforto – foram determinados, os mesmos correspondem às características concretas da zona onde 
o prédio se insere, sendo irrelevante o valor efectivamente recebido pelos imóveis, mesmo que seja 
inferior ao que é determinado no momento da avaliação) é questão que, igualmente não preenche os 
requisitos de excepcionalidade e de relevância jurídica ou social de importância fundamental, acima 
analisados. Na verdade, trata -se de questão que tem que ver com as características de cada uma das 
fracções em causa, e com os coeficientes aplicáveis e/ou aplicados, não se verificando, portanto, nem 
uma clara necessidade da admissão do recurso para a melhor aplicação do direito, nem uma elevada 
complexidade (em razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, em razão de um enquadra-
mento normativo especialmente intrincado, complexo ou confuso, com necessidade de compatibilizar 
diversos regimes legais, princípios e institutos jurídicos, em razão de análise que suscite dúvidas sérias 
ao nível da jurisprudência e/ou da doutrina).

Finalmente, também não se vê que, nesta parte, o acórdão recorrido haja tratado da matéria em 
causa de forma ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, sendo que, apesar de tudo, ainda 
que existisse erro de julgamento, sempre o mesmo ficaria afastado do âmbito deste recurso, que não 
visa  - como acima se referiu – a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura 
caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela ju-
risdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um 
recurso excepcional, que só mediatamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses. 
Nas palavras de Abrantes Geraldes, (3) «As expressões adverbiais empregues na formulação normativa 
(“excepcionalmente” e “claramente necessária”) não consentem que se invoque como fundamento da 
revista excepcional a mera discordância quanto ao decidido (...). Tão pouco bastará a verificação de 
uma qualquer divergência interpretativa, sob pena de vulgarização do referido recurso em situações 
que não estiveram no espectro do legislador».

Em suma, perante o exposto e porque se consideram não verificados os requisitos do art. 150º do 
CPTA, concluímos que o presente recurso não pode ser admitido.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em não admitir o presente recurso, por se considerar que não estão 

preenchidos os pressupostos a que se refere o n.º 1 do artigo 150º do CPTA.
Custas pelos recorrentes.

Lisboa, 11 de Dezembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Valente 
Torrão.

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

(2) Correspondentes aos arts. 676º, n.º 2, 684º, nºs. 1 e 2, e 685º -A, nºs. 1 e 2, do anterior CPC.
(3) In “Recursos no Novo Código de Processo Civil”, 2013, p. 297. 

 Acórdão de 11 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do vinho. Direito comunitário. Auxílio do estado.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional na-
cional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do art. 92.º 
do Tratado de Roma (actual art. 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do art. 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando 
mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido pelo Estado ou 
proveniente de recursos estatais (característica típica associada à qualificação 
dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo 
procedimento legislativo de criação.
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 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada, sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1190/12 -30.
Recorrente: A…………., Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de impugnação judicial n.º 407/
09.8BEVIS

1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “A…………., Lda.” (a seguir Recorrente) veio recorrer para o Su-

premo Tribunal Administrativo da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que julgou 
improcedente a impugnação judicial por ela deduzida contra o indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa do acto de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo “Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.”, 
referente ao mês de Junho de 2006.

1.2 O recurso foi admitido e a Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões 
do seguinte teor:

«A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-
cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Junho de 2006.

B. A A………. não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando 
os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação da 
pretensão da Impugnante» – cf. página 32 da sentença proferida nos autos –, sendo que neste entendi-
mento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto é 
que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de noti-
ficação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A………… à aludida taxa de promoção nos 
presentes autos: a violação do disposto no artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do 
TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A………. perante os órgãos jurisdicionais nacionais 
– cf., neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS 
SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito directo 
da proibição de execução prevista no art. 93.º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual art. 88.º, 
n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposição.» – cf. 
Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD – BRABANT, processo C -174/02 
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[sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, Acórdão de 
21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -39/94.

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno comu-
nitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição comunitária 
que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A……….. 
teria legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros 
que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do 
artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de 
compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da intervenção 
da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 1 
do artigo 108.º do TFUE), detém a competência – exclusiva – para proceder ao exame permanente da 
compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu – ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender… – o 
teor da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita 
e detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário [...]

73. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou».

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A………. não alega a 
contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não 
procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e 
os destinados à exportação, mencionada na página 32 da sentença posta em crise).

L. A A…………. sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) – cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
– cf. alíneas F) e G) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o proce-
dimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A………. com a sua petição inicial e dada por 
integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão – cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004 – conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, que 
ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em 
causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios 
não notificados».

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário – juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações 
contraditório C 43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, Estado Português não lhe podia ter dado execução, 
atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual 
n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
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se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf. página 33 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e – pior 
– olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios […] O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra violada 
no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de uma 
qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «a instauração pela impugnante da presente acção de im-
pugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a aspectos 
parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente improcedente» 
– cf. página 30 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 87.º da contestação do IVV.

W. O reembolso – ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A………., com as demais consequências legais – requerida nos presentes autos não decorre da adopção, 
por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria a 
final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito dessa 
decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e proibição 
de execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado a 
Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/in-
compatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), decisão 
acessível em http://eurlex.europa.eu/LexUriserv.do?uri=OJ:L:2011:005:0011:0026:PT:PDF.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. Parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
acessível em http://eurlex.europa.eu/LexUriserv.do?uri=OJ:C:2010:328:0049:0050:PT:PDF..

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV – A) respectivo).

BB. Tais medidas – em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos – eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas por 
mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a juris-
prudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as jurisdições 
nacionais devem acautelar, desprotegidos.» – cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a petição de 
impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art. 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» – cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante – isso sim – para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.
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EE. A taxa de promoção, sendo uma, consubstancia – conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida – a 
taxa de promoção – é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa in-
fluencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição 
do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção 
e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia 2 [2 Cf. entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALSTER, 
OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTLIJK NOORD -BRABANT], 
este concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado – a taxa de promoção – é parte integrante 
da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos 
auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios 
com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida – cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.» – cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios pro-
priamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido – como o foi (cf. parágrafo 
132 da decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das campanhas 
de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos nacionais 
e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108.º, n.º 3, do 
TFUE») – impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos actos 
de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabelecimento 
daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é contrário 
ao Direito Comunitário – o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente ao acto 
de liquidação da taxa de promoção do período de Junho de 2006 e veio a ser, com manifesto erro de 
julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, do 
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Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003 proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)» – cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, 
de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.» – cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no 
processo C -261/01 e 262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 
artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem sido 
adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação conduziria 
a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de efeito útil (v. 
acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des 
négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).» cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, 
de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-
teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as con-
sequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des negociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).» – cf. parágrafo 
64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa 
e se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal – in casu, a chamada taxa de promoção – que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
– consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual – financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória – e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados –, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre 
a respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo – e na hipótese de o Estado - Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal –, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
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violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?».

1.4 O IVV apresentou contra alegação, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção auto liquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência ao período mensal de Junho de 2006.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso – cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.º 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações – cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.
º do CPPT, e à vasta jurisprudência superior – cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE»  - cfr p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
– hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE –, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as 
regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comuni-
tária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.
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M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 

dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si auto liquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 – cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra - alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas ao respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012 – através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 –, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

[…]
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais. Só nestes 
termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!».

1.5 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo e dada vista ao Ministério Público, 
o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer.

1.6 Dispensaram -se os vistos, por as questões em causa terem sido repetida e uniformemente 
tratadas neste Supremo Tribunal.

1.7 As questões que cumpre apreciar e decidir, a primeira suscitada pelo Recorrido e as demais 
suscitadas pela Recorrente, são as de saber
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• se as conclusões das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do Código 
de Processo Civil (CPC), na redacção em vigor à data (1), assim obstando ao conhecimento do objecto 
do recurso [cfr. alíneas conclusões E), F) e G)]; na negativa,

• se a sentença incorreu em erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em 
causa nos autos, relativa ao mês de Junho de 2006, padece de ilegalidade por falta de notificação prévia 
à Comissão Europeia em conformidade com o disposto no n.º 3 do art. 88.º do Tratado da Comunidade 
Europeia (TCE) – actual n.º 3 do art. 108.º (2) do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) – e aferir da necessidade de proceder ao reenvio prejudicial ao Tribunal de Justiça da União 
Europeia (TJUE) para conhecimento das questões colocadas na parte final das conclusões.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida foi fixada a seguinte factualidade:
«
A) No dia 26 de Julho de 2006, a A………………. procedeu à autoliquidação da quantia de € 

22.756,55, a título de taxa de promoção referente ao mês de Junho de 2006, cfr. documento n.º 1 junto 
com o pedido de revisão oficiosa.

B) O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C) Em 22/12/2008 a A………. apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida 
em A.

D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009.
E) Em 11/02/2009, via postal, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
F) No dia 1 de Dezembro de 2004 a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE (cfr. 
doc. n.º 2 em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado 
sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo ainda sido 
adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G) Do documento da Comissão Europeia – publicado no JOUE – C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

«Auxílio Estatal – Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art 88.º do Tratado CE (2005/C 

92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa,... sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizados, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

…
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IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
As questões ora trazidas em recurso a este Supremo Tribunal têm vindo a ser reiteradamente 

colocadas pela Recorrente e decididas em sentido uniforme em muitos outros processos.
Assim, por economia de meios e porque concordamos integralmente com a solução adoptada nos 

acórdãos que têm vindo a ser proferidos nesses processos, vamos limitar -nos a remeter para argumen-
tação aí aduzida, introduzindo apenas as alterações requeridas pelas circunstâncias do presente caso. 
Assim, como ficou dito no recente acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo, de 30 de Outubro de 2013, proferido no processo n.º 408/13 (3), que passamos a citar, 
as questões que importa conhecer e decidir no presente recurso são as seguintes:

– questão prévia – conclusões E), F) e G) da contra -alegação do Recorrido – saber se as conclu-
sões das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do CPC, e se, por isso, não é 
possível conhecer do objecto do recurso;

– questão de mérito – conclusões da alegação da Recorrente – saber se a sentença incorreu em 
erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em causa nos autos, relativa ao mês de 
Junho de 2006, padece de ilegalidade por falta de notificação prévia à Comissão Europeia em confor-
midade com o disposto no art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do art. 108.º do TFUE) e aferir da necessidade 
de proceder ao reenvio prejudicial ao TJUE para conhecimento das questões colocadas na parte final 
das conclusões.

2.2.2 QUANTO À QUESTÃO PRÉVIA
O Recorrido sustenta que as alegações da Recorrente não observam o disposto no art. 685º -A do 

CPC, pelo que não deveriam ser admitidas, já que, ao invés de atacar e rebater a decisão recorrida nos 
seus fundamentos, a recorrente limita -se a invocar a incompreensão do Tribunal a quo, baseando -se 
no que já havia invocado na sua petição inicial.

Todavia, não obstante o eventual entendimento de que as conclusões da Recorrente não corres-
pondem a conclusões sintéticas (4), delas resulta, de forma clara, o fundamento pelo qual a recorrente 
pretende a revogação do julgado e qual o vício que lhe imputa: erro de julgamento por se ter olvidado 
que a taxa de promoção padece de ilegalidade decorrente da falta de notificação prévia à Comissão 
Europeia, em conformidade com o disposto no art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE).

Deste modo, embora a Recorrente discuta ainda as mesmas questões já analisadas e decididas 
pelo Tribunal a quo – como não podia deixar de ser, por lhe estar vedado introduzir questões novas 
que não sejam de conhecimento oficioso – o certo é que explica, de forma muito clara, as razões da sua 
discordância com o julgado, ocorrendo, assim, a antítese discursiva necessária e imprescindível para 
o conhecimento do objecto do recurso.

Neste contexto, não se verifica a violação do invocado normativo nem ocorre motivo para que as 
questões colocadas no recurso não sejam conhecidas.

2.2.3 QUANTO AO MÉRITO DO RECURSO
O presente recurso é interposto da sentença que, tendo julgado improcedente a impugnação de-

duzida pela sociedade “A……………, Lda.” contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do 
acto de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., referente ao 
mês de Junho de 2006, manteve essa liquidação.

Essa improcedência radicou no entendimento de que da Decisão da Comissão Europeia de 20 de 
Julho de 2010, emitida no âmbito do procedimento de investigação C43/2004, resulta que as dúvidas 
dessa Comissão se circunscrevem apenas aos auxílios à promoção e publicidade do vinho português 
nos mercados de outros Estados -Membros e de países terceiros, e seu financiamento, não abrangendo 
os auxílios e financiamento no que tange aos serviços que o IVV presta ao sector vitivinícola, e, por 
conseguinte, não estando estes auxílios sujeitos ao regime previsto no art. 88.º, n.º 3, do Tratado de 
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Roma, inexiste, no caso, proibição de execução, ou, sequer, qualquer problema de Direito Comunitário, 
sendo por isso legal o indeferimento do pedido de revisão oficiosa e a consequente cobrança da taxa.

A Recorrente insurge -se contra o assim decidido, advogando, por um lado, que a Decisão da Co-
missão Europeia de 20 de Julho de 2010 não transitou em julgado e apenas analisa a compatibilidade 
dos auxílios e da taxa de promoção quanto ao período decorrido até 31 de Dezembro de 2006; e, por 
outro lado, que qualquer decisão que venha a ser proferida pela Comissão sobre a mencionada questão 
é irrelevante na apreciação do caso vertente, porquanto a taxa de promoção é uma e o Estado Português 
incumpriu a obrigação de notificação prévia e proibição de execução, nos termos do art. 88.º, n.º 3, do 
TCE, o que leva à invalidação dos actos de execução.

Neste contexto, a questão que a Recorrente coloca à apreciação deste Tribunal é a de saber se a 
sentença padece de erro de julgamento, em matéria de direito, por ter julgado que a taxa de promoção 
prevista no Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, não está sujeita ao regime previsto no art. 88.º, n.º 3, 
do Tratado de Roma (actual art. 108.º, n.º 3, do TFUE), inexistindo qualquer proibição de execução ou, 
sequer, qualquer problema de Direito Comunitário. Subsidiariamente, suscita a questão do reenvio ao 
TJUE para que, em caso de dúvida, aí seja proferida decisão sobre as questões prejudiciais que enuncia, 
em ordem a determinar da necessidade da notificação prévia da implementação da taxa de promoção 
em apreço e da legalidade da sua cobrança à luz do que dispõe o art. 88.º do TCE (actual art. 108.º do 
TFUE), bem como da possibilidade da directa invocação desta norma nos tribunais nacionais.

Estas questões são, todavia, em tudo idênticas (até nos pressupostos de facto) às que foram decididas 
neste Supremo Tribunal pelo acórdão proferido em 23 de Abril de 2013, no recurso n.º 29/13 (5), e no 
qual, com fundamentação que merece a nossa inteira adesão, se concluiu no sentido da manutenção da 
autoliquidação aí em causa e de que ficava prejudicado o pedido de reenvio prejudicial, por inutilidade 
– acórdão a que se seguiram muitos outros, nomeadamente, os prolatados em 30 de Abril de 2003, no 
processo n.º 292/13; em 22 de Maio de 2013, nos processos n.ºs 9/13, 44/13, 48/13, 53/13, 200/13 e 
1311/12; em 29 de Maio de 2013, nos processos n.ºs 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/12; em 26 de Junho 
de 2013, nos processos n.ºs 1329/12 e 55/13; em 10 de Julho de 2013, nos processos n.ºs 44/13, 9/13, 
53/13 e 200/13; de 2 de Outubro de 2013, nos processos n.ºs 1221/12, 46/13 e 177/13; de 23 de Outubro 
de 2013, nos processos n.ºs 1464/12, 31/13, 176/13 e 207/13; de 30 de Outubro de 2013, nos processos 
n.ºs 193/13, 408/13, 1081/13, 1138/13 e 1147/13.

A doutrina expendida nesse acórdão proferido no processo n.º 29/13 é inteiramente transponível 
para o presente caso – sendo, aliás, as alegações e contra -alegações substancialmente idênticas – e 
encontra -se alicerçada nas razões jurídicas resumidas no respectivo sumário.

Deste modo, atentando na regra constante n.º 3 do art. 8.º do Código Civil – que impõe ao 
julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma 
interpretação e aplicação uniformes do direito – e não se vendo que a Recorrente invoque em juízo 
novas razões que infirmem a fundamentação em que assentou essa decisão ou que levem a inflectir 
ou a divergir do entendimento aí afirmado, impõe -se remeter para essa fundamentação, que assim se 
acolhe e subscreve na íntegra.

Termos em que se irá negar provimento ao recurso com a fundamentação constante do aludido 
acórdão, desse modo ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE 
formulado pela Recorrente.

2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, decalcadas do sumário do referido 

acórdão dessa Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Abril 
de 2013, proferido no processo n.º 29/13:

I  - Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional nacional pode ser 
conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do art. 92.º do Tratado de Roma (actual art. 107.º 
do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o pro-
cesso de controlo prévio do art. 108.º, n.º 3, do TFUE.

II  - A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições do Instituto 
da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando mais de 62% do orçamento 
afecto ao financiamento dos serviços de coordenação geral do mesmo) ao não implicar à partida um 
auxílio concedido pelo Estado ou proveniente de recursos estatais (característica típica associada à 
qualificação dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo procedi-
mento legislativo de criação.

III  - Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de averiguação, que 
a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um auxílio 
de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a 
pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.



4929

IV  - Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de tal medida 
envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento 
legislativo de criação da taxa, nem a consequente suspensão da sua execução.

V  - A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não está em causa a 
finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito Comunitário), afigura -se desproporcionada, 
sobretudo se se tiver em conta que a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento 
da actividade do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais do que 
uma pequena parte.

VI  - A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento do orça-
mento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como consequência a violação dos 
princípios da confiança e da segurança jurídica.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo, em conferência, acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.
Junte cópia certificada do acórdão proferido em 23 de Abril de 2013, no processo n.º 29/13.

Lisboa, 11 de Dezembro de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Valente Torrão — Ascensão 
Lopes.

Nota: O acórdão supra identificado encontra -se publicado em apêndice ao Diário da Repú-
blica, no volume correspondente à data em que foi proferido.

(1) Na redacção vigente até 31 de Agosto de 2103; na redacção dada ao Código de Processo Civil pela Lei n.º 41/2013, de 
26 de Junho, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 36/2013, de 12 de Agosto, corresponde -lhe o n.º 3 do art. 639.º.

(2) «Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos re-
lativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que determinado projecto de auxílio não é 
compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107.º, deve sem demora dar início ao procedimento previsto no número 
anterior. O Estado -Membro em causa não pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido 
objecto de uma decisão final».«»

(3) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
8ef8f856c99835b980257c1a004282dd?OpenDocument.

(4) O que, porventura, poderia ter conduzido a oportuno convite no sentido de que fossem sintetizadas, em conformidade 
com o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do CPC.

(5) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
4e814ebe3e52143980257b65003c2170?OpenDocument. 

 Acórdão de 11 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Taxa de Promoção do Vinho. Direito Comunitário. Auxílio do Estado.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional na-
cional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do art. 92.º 
do Tratado de Roma (actual art. 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do art. 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando 
mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido pelo Estado ou 
proveniente de recursos estatais (característica típica associada à qualificação 
dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo 
procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
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ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada, sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1332/12 -30.
Recorrente: A……………….., Lda.
Recorrida: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de impugnação judicial n.º 412/
09.4BEVIS

1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “A………………, Lda.” (a seguir Recorrente) veio recorrer para o 

Supremo Tribunal Administrativo da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que julgou 
improcedente a impugnação judicial por ela deduzida contra o indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa do acto de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo “Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.”, 
referente ao mês de Julho de 2005.

1.2 O recurso foi admitido e a Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões 
do seguinte teor:

«A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-
cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Julho de 2005.

B. A A………………… não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais 
quando os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação da 
pretensão da Impugnante» – cf. página 21 da sentença proferida nos autos –, sendo que neste entendi-
mento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto é 
que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de noti-
ficação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A………………. à aludida taxa de promoção 
nos presentes autos: a violação do disposto no artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º 
do TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A………………… perante os órgãos jurisdicionais 
nacionais – cf., neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS 
DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art. 93.º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual 
art. 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposi-
ção.» – cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD – BRABANT, processo 
C -174/02 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -39/94.

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno 
comunitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição co-
munitária que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a 
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A…………………. teria legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos 
pelos Estados -membros que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante 
do actual n.º 1 do artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto 
esse juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da 
intervenção da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 1 do artigo 108.º do TFUE), detém a competência – exclusiva – para proceder ao exame 
permanente da compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu – ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender… – o 
teor da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita 
e detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário [...]

74. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou».

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A………………. não alega 
a contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; 
não procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e 
os destinados à exportação, mencionada na página 21 da sentença posta em crise).

L. A A………………. sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva 
não notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, 
ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) – cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
– cf. alíneas F), G) e H) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o pro-
cedimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A……………….. com a sua petição inicial e 
dada por integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão – cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004 – conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, que 
ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em 
causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios 
não notificados».

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário – juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações 
contraditório C 43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, Estado Português não lhe podia ter dado execução, 
atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual 
n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf. página 22 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e – pior 
– olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
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do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios […] O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra violada 
no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de uma 
qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «a instauração pela impugnante da presente acção de im-
pugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a aspectos 
parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente improcedente» 
– cf. página 20 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 82.º da contestação do IVV.

W. O reembolso – ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A…………………., com as demais consequências legais – requerida nos presentes autos não decorre 
da adopção, por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa 
em causa, por considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, 
aconteceria a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao 
âmbito dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia 
e proibição de execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado a 
Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/in-
compatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), decisão 
que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada – cf. alínea H) dos factos provados.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. Parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV.

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV – A) respectivo).

BB. Tais medidas – em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos – eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas por 
mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a juris-
prudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as jurisdições 
nacionais devem acautelar, desprotegidos.» – cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a petição de 
impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art. 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» – cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante – isso sim – para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia – conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!
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FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida – a 
taxa de promoção – é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa in-
fluencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição 
do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção 
e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia 2 [2 Cf. entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALSTER, 
OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTLIJK NOORD -BRABANT], 
este concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado – a taxa de promoção – é parte integrante 
da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos 
auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios 
com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida – cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.» – cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios pro-
priamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido – como o foi (cf. parágrafo 
132 da decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das campanhas 
de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos nacionais 
e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108.º, n.º 3, do 
TFUE») – impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos actos 
de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabelecimento 
daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é contrário 
ao Direito Comunitário – o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente ao acto 
de liquidação da taxa de promoção do período de Julho de 2005 e veio a ser, com manifesto erro de 
julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003 proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
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commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)» – cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, 
de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.» – cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no 
processo C -261/01 e 262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 
artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem sido 
adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação conduziria 
a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de efeito útil (v. 
acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des 
négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).» cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, 
de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-
teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as con-
sequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).» – cf. parágrafo 
64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em 
crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa 
e se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal – in casu, a chamada taxa de promoção – que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
– consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual – financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória – e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados –, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre 
a respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo – e na hipótese de o Estado - Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal –, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?».

1.4 O IVV apresentou contra alegação, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção auto liquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência ao período mensal de Julho de 2005.
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B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso – cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.º 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações – cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.
º do CPPT, e à vasta jurisprudência superior – cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE»  - cfr p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
– hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE –, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as 
regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação co-
munitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º 
do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
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N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 
dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si auto liquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 – cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra - alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas ao respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012 – através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 –, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

[…]
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais. Só nestes 
termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!».

1.5 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo e dada vista ao Ministério Público, 
o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer.

1.6 Colheram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.7 As questões que cumpre apreciar e decidir, a primeira suscitada pelo Recorrido e as demais 

suscitadas pela Recorrente, são as de saber
• se as conclusões das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do Código 

de Processo Civil (CPC), na redacção em vigor à data (1), assim obstando ao conhecimento do objecto 
do recurso [cfr. alíneas conclusões E), F) e G)]; na negativa,

• se a sentença incorreu em erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em 
causa nos autos, relativa ao mês de Julho de 2005, padece de ilegalidade por falta de notificação prévia 
à Comissão Europeia em conformidade com o disposto no n.º 3 do art. 88.º do Tratado da Comunidade 
Europeia (TCE) – actual n.º 3 do art. 108.º (2) do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
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(TFUE) – e aferir da necessidade de proceder ao reenvio prejudicial ao Tribunal de Justiça da União 
Europeia (TJUE) para conhecimento das questões colocadas na parte final das conclusões.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida foi fixada a seguinte factualidade:
«
A) No dia 24 de Agosto de 2005, a A………………… procedeu à autoliquidação da quantia 

de € 41.222,07, a título de taxa de promoção referente ao mês de Julho de 2005, cfr. documento n.º 1 
junto com o pedido de revisão oficiosa, a qual por sua vez é o doc. 1 que instrui a petição inicial desta 
Impugnação aqui dado por reproduzido o mesmo se dizendo dos demais elementos infra referidos;

B) O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa, factualidade que resulta dos articulados apresentados pelas Partes, ou seja não 
é objecto de dissenso;

C) Em 22/12/2008 a A……………….. apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação 
referida em A. vide artigo 1.º da petição inicial e doc. n.º 2 que instruiu a petição inicial;

D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009, cfr. doc. 2 que instruiu a petição 
inicial;

E) Em 10/02/2009, via postal, a Impugnante remeteu a petição inicial que deu origem à presente 
Impugnação, vide fls. 2 e sgs.;

F) No dia 1 de Dezembro de 2004 a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE com 
vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado, 
encontrando -se o referido procedimento em curso, não tendo ainda sido adoptada decisão definitiva sobre 
o mérito da causa, verificando -se apenas a apreciação liminar melhor especificada na alínea seguinte, 
cfr. doc. n.º 3 que instruiu a petição inicial;

G) Do documento da Comissão Europeia – publicado no JOUE – C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

«Auxílio Estatal – Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho Convite 

para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art 88.º do Tratado CE (2005/C 92/06)” 
extracta -se o que infra se registará dando -se o demais por reproduzido:

“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa,... sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizados, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.
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IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…», idem anterior;
H) A Comissão Europeia encerrou o procedimento a que vimos aludindo através de decisão pro-

ferida em 20 -07 -2010, que Portugal questionou através do competente recurso de anulação que dirigiu 
ao Tribunal Geral da União Europeia, decisão:

…
 - limitada até 31 de Dezembro de 2006 “data da entrada em vigor das novas Orientações Co-

munitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 2007 -2013, sem prejuízo 
da posição que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa 
data”.

…
Artigo 2.º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107.º, n.º 3, alínea c) do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3.º

Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2.º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado internam para do artigo 107.º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao 
período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006...” cfr. documentos n.º 3 
e 4 juntos pelo IVV».

2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
As questões ora trazidas em recurso a este Supremo Tribunal têm vindo a ser reiteradamente 

colocadas pela Recorrente e decididas em sentido uniforme em muitos outros processos.
Assim, por economia de meios e porque concordamos integralmente com a solução adoptada nos 

acórdãos que têm vindo a ser proferidos nesses processos, vamos limitar -nos a remeter para argumen-
tação aí aduzida, introduzindo apenas as alterações requeridas pelas circunstâncias do presente caso. 
Assim, como ficou dito no recente acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo, de 30 de Outubro de 2013, proferido no processo n.º 408/13 (3), que passamos a citar, 
as questões que importa conhecer e decidir no presente recurso são as seguintes:

– questão prévia – conclusões E), F) e G) da contra -alegação do Recorrido – saber se as conclu-
sões das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do CPC, e se, por isso, não é 
possível conhecer do objecto do recurso;

– questão de mérito – conclusões da alegação da Recorrente – saber se a sentença incorreu em 
erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em causa nos autos, relativa ao mês de 
Julho de 2005, padece de ilegalidade por falta de notificação prévia à Comissão Europeia em confor-
midade com o disposto no art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do art. 108.º do TFUE) e aferir da necessidade 
de proceder ao reenvio prejudicial ao TJUE para conhecimento das questões colocadas na parte final 
das conclusões.

2.2.2 QUANTO À QUESTÃO PRÉVIA
O Recorrido sustenta que as alegações da Recorrente não observam o disposto no art. 685º -A do 

CPC, pelo que não deveriam ser admitidas, já que, ao invés de atacar e rebater a decisão recorrida nos 



4939

seus fundamentos, a recorrente limita -se a invocar a incompreensão do Tribunal a quo, baseando -se 
no que já havia invocado na sua petição inicial.

Todavia, não obstante o eventual entendimento de que as conclusões da Recorrente não cor-
respondem a conclusões sintéticas (4), delas resulta, de forma clara, o fundamento pelo qual a recor-
rente pretende a revogação do julgado e qual o vício que lhe imputa: erro de julgamento por se ter 
olvidado que a taxa de promoção padece de ilegalidade decorrente da falta de notificação prévia à 
Comissão Europeia, em conformidade com o disposto no art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º 
do TFUE).

Deste modo, embora a Recorrente discuta ainda as mesmas questões já analisadas e decididas 
pelo Tribunal a quo – como não podia deixar de ser, por lhe estar vedado introduzir questões novas 
que não sejam de conhecimento oficioso – o certo é que explica, de forma muito clara, as razões da sua 
discordância com o julgado, ocorrendo, assim, a antítese discursiva necessária e imprescindível para 
o conhecimento do objecto do recurso.

Neste contexto, não se verifica a violação do invocado normativo nem ocorre motivo para que as 
questões colocadas no recurso não sejam conhecidas.

2.2.3 QUANTO AO MÉRITO DO RECURSO
O presente recurso é interposto da sentença que, tendo julgado improcedente a impugnação de-

duzida pela sociedade “A………………, Lda.” contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa 
do acto de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., referente 
ao mês de Julho de 2005, manteve essa liquidação.

Essa improcedência radicou no entendimento de que da Decisão da Comissão Europeia de 20 de 
Julho de 2010, emitida no âmbito do procedimento de investigação C43/2004, resulta que as dúvidas 
dessa Comissão se circunscrevem apenas aos auxílios à promoção e publicidade do vinho português 
nos mercados de outros Estados -Membros e de países terceiros, e seu financiamento, não abrangendo 
os auxílios e financiamento no que tange aos serviços que o IVV presta ao sector vitivinícola, e, por 
conseguinte, não estando estes auxílios sujeitos ao regime previsto no art. 88.º, n.º 3, do Tratado de 
Roma, inexiste, no caso, proibição de execução, ou, sequer, qualquer problema de Direito Comuni-
tário, sendo por isso legal o indeferimento do pedido de revisão oficiosa e a consequente cobrança 
da taxa.

A Recorrente insurge -se contra o assim decidido, advogando, por um lado, que a Decisão da Co-
missão Europeia de 20 de Julho de 2010 não transitou em julgado e apenas analisa a compatibilidade 
dos auxílios e da taxa de promoção quanto ao período decorrido até 31 de Dezembro de 2006; e, por 
outro lado, que qualquer decisão que venha a ser proferida pela Comissão sobre a mencionada questão 
é irrelevante na apreciação do caso vertente, porquanto a taxa de promoção é una e o Estado Português 
incumpriu a obrigação de notificação prévia e proibição de execução, nos termos do art. 88.º, n.º 3, do 
TCE, o que leva à invalidação dos actos de execução.

Neste contexto, a questão que a Recorrente coloca à apreciação deste Tribunal é a de saber se a 
sentença padece de erro de julgamento, em matéria de direito, por ter julgado que a taxa de promoção 
prevista no Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, não está sujeita ao regime previsto no art. 88.
º, n.º 3, do Tratado de Roma (actual art. 108.º, n.º 3, do TFUE), inexistindo qualquer proibição de 
execução ou, sequer, qualquer problema de Direito Comunitário. Subsidiariamente, suscita a questão 
do reenvio ao TJUE para que, em caso de dúvida, aí seja proferida decisão sobre as questões preju-
diciais que enuncia, em ordem a determinar da necessidade da notificação prévia da implementação 
da taxa de promoção em apreço e da legalidade da sua cobrança à luz do que dispõe o art. 88.º do 
TCE (actual art. 108.º do TFUE), bem como da possibilidade da directa invocação desta norma nos 
tribunais nacionais.

Estas questões são, todavia, em tudo idênticas (até nos pressupostos de facto) às que foram decididas 
neste Supremo Tribunal pelo acórdão proferido em 23 de Abril de 2013, no recurso n.º 29/13 (5), e no 
qual, com fundamentação que merece a nossa inteira adesão, se concluiu no sentido da manutenção da 
autoliquidação aí em causa e de que ficava prejudicado o pedido de reenvio prejudicial, por inutilidade 
– acórdão a que se seguiram muitos outros, nomeadamente, os prolatados em 30 de Abril de 2003, no 
processo n.º 292/13; em 22 de Maio de 2013, nos processos n.ºs 9/13, 44/13, 48/13, 53/13, 200/13 e 
1311/12; em 29 de Maio de 2013, nos processos n.ºs 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/12; em 26 de Junho 
de 2013, nos processos n.ºs 1329/12 e 55/13; em 10 de Julho de 2013, nos processos n.ºs 44/13, 9/13, 
53/13 e 200/13; de 2 de Outubro de 2013, nos processos n.ºs 1221/12, 46/13 e 177/13; de 23 de Outubro 
de 2013, nos processos n.ºs 1464/12, 31/13, 176/13 e 207/13; de 30 de Outubro de 2013, nos processos 
n.ºs 193/13, 408/13, 1081/13, 1138/13 e 1147/13.

A doutrina expendida nesse acórdão proferido no processo n.º 29/13 é inteiramente transponível 
para o presente caso – sendo, aliás, as alegações e contra -alegações substancialmente idênticas – e 
encontra -se alicerçada nas razões jurídicas resumidas no respectivo sumário.

Deste modo, atentando na regra constante n.º 3 do art. 8.º do Código Civil – que impõe ao 
julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma 



4940

interpretação e aplicação uniformes do direito – e não se vendo que a Recorrente invoque em juízo 
novas razões que infirmem a fundamentação em que assentou essa decisão ou que levem a inflectir 
ou a divergir do entendimento aí afirmado, impõe -se remeter para essa fundamentação, que assim se 
acolhe e subscreve na íntegra.

Termos em que se irá negar provimento ao recurso com a fundamentação constante do aludido 
acórdão, desse modo ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE 
formulado pela Recorrente.

2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, decalcadas do sumário do referido 

acórdão dessa Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Abril 
de 2013, proferido no processo n.º 29/13:

I  - Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional nacional pode ser 
conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do art. 92.º do Tratado de Roma (actual art. 107.
º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o 
processo de controlo prévio do art. 108.º, n.º 3, do TFUE.

II  - A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições do Instituto 
da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando mais de 62% do orçamento 
afecto ao financiamento dos serviços de coordenação geral do mesmo) ao não implicar à partida um 
auxílio concedido pelo Estado ou proveniente de recursos estatais (característica típica associada à 
qualificação dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo procedi-
mento legislativo de criação.

III  - Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de averiguação, que 
a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um auxílio 
de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a 
pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

IV  - Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de tal medida 
envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento 
legislativo de criação da taxa, nem a consequente suspensão da sua execução.

V  - A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não está em causa a 
finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito Comunitário), afigura -se desproporcionada, 
sobretudo se se tiver em conta que a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento 
da actividade do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais do que 
uma pequena parte.

VI  - A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento do orça-
mento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como consequência a violação dos 
princípios da confiança e da segurança jurídica.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo, em conferência, acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.
Junte cópia certificada do acórdão proferido em 23 de Abril de 2013, no processo n.º 29/13.

Lisboa, 11 de Dezembro de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Valente Torrão — Casimiro 
Gonçalves.

Nota: O acórdão supra identificado encontra -se publicado em apêndice ao Diário da Repú-
blica, no volume correspondente à data em que foi proferido.

(1) Na redacção vigente até 31 de Agosto de 2103; na redacção dada ao Código de Processo Civil pela Lei n.º 41/2013, de 
26 de Junho, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 36/2013, de 12 de Agosto, corresponde -lhe o n.º 3 do art. 639.º.

(2) «Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos re-
lativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que determinado projecto de auxílio não é 
compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107.º, deve sem demora dar início ao procedimento previsto no número 
anterior. O Estado -Membro em causa não pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido 
objecto de uma decisão final».

(3)  Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
8ef8f856c99835b980257c1a004282dd?OpenDocument.

(4) O que, porventura, poderia ter conduzido a oportuno convite no sentido de que fossem sintetizadas, em conformidade 
com o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do CPC.

(5)  Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
h4e814ebe3e52143980257b65003c2170?OpenDocument 
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 Acórdão de 11 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Matéria de direito. Matéria de facto. Incompetência do STA em razão da hierarquia.

Sumário:

 I — O Supremo Tribunal apenas tem competência para conhecer de decisões dos 
tribunais tributários quando estiver em causa matéria exclusivamente de direito.

 II — Verificando -se que, em inúmeros passos quer das alegações quer das conclusões de 
recurso, que os agora recorrentes questionam a factualidade levada ao probatório 
da sentença recorrida, sustentando que a matéria constante das alíneas b) e c) 
deveria ser excluída da matéria dada como provada e que outra nela deveria ser 
incluída é incompetente o STA em razão da hierarquia para conhecer do recurso 
apresentado.

Processo n.º 1434/13 -30.
Recorrente: A… e Outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
B… e marido, A…, com os NIFs … e …, deduziram oposição judicial à execução contra eles 

instaurada para pagamento da quantia de € 6.600,21 proveniente de mais valias em sede de IRS de 2008.
Por sentença de 17 de Abril de 2013, o TAF de Coimbra, julgou a oposição improcedente, por 

não provada. Reagiram os ora recorrentes interpondo o presente recurso cujas alegações integram as 
seguintes conclusões:

1ª

O Meritíssimo Juiz a quo, salvo o devido respeito, fez uma análise pouco profunda e pouco mi-
nuciosa dos documentos existentes nos autos.

2ª

Na verdade, a matéria constante das alíneas b) e c) deveriam ser excluídos da matéria dada 
como provada.

3ª

Concluindo -se outrossim pela inclusão na matéria de facto dada como provada que a nota 
de liquidação que deu origem à presente execução teve origem numa declaração de rendimentos 
apresentada pelos recorrentes em substituição à anterior referente ao ano de 2008.

4ª

A qual teve por objecto os pretensos rendimentos de categoria G que alegadamente foram 
recebidos em 2008.

5ª

A verdade é que a permuta realizada pelos recorrentes tinha por base um bem presente — o 
terreno para construção — por bens futuros — fracções a construir.

6ª

Tais facções não foram construídas não se tendo consumado a permuta.

7ª

Deste modo, a presente Oposição visava impugnar a legalidade da execução em face da inexis-
tência do facto tributário.
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8ª

A declaração de substituição apresentada pelos recorrentes não teve efeito na medida em que a admi-
nistração fiscal após a conclusão da inspecção um novo montante para rendimentos de categoria G refe-
rentes ao ano de 2008, originando nova liquidação a qual foi objecto de Oposição e Impugnação Judicial.

9ª

Tal Impugnação que recebeu o n.º 159/13.OBECBR do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Coimbra, na nossa humilde opinião abrange as duas liquidações.

10ª

Por outro lado, não foi dado oportunidade aos recorrentes de exercerem o contraditório, essencial 
para evitar decisões surpresas.

11ª

Porém, mesmo que se entenda existir fundamento para considerar que existe erro na forma de 
processo, sempre os presentes autos poderiam ser convertidos em impugnação judicial.

12ª

Com efeito, a Oposição foi apresentada dentro do prazo para deduzir a Impugnação.

13ª

Por outro lado, alegou -se que a dívida exequenda era manifestamente ilegal.

14ª

Como consequência dessa ilegalidade necessariamente ter -se -á de declarar a extinção da execução, 
pelo que, não existe qualquer contradição entre o pedido formulado e a causa de pedir.

15ª

Além disso a promoção do acesso à justiça, impõe que as normas processuais devem ser interpre-
tadas no sentido de promover a emissão de pronúncias sobre o mérito das pretensões formuladas.

16ª

É o que impõe o disposto no artigo 7º do CPTA.

17ª

Aliás, no processo civil, o juiz tem o poder de convidar qualquer das partes a suprir as irregulari-
dades dos articulados e as insuficiências ou imprecisões na exposição ou concretização da matéria de 
facto alegada (art. 508.º, n.ºs 2 e 3, do CPC)

18ª

Também o art. 19.º do CPPT, estabelece a regra de que devem ser sanadas ou mandadas suprir 
quaisquer deficiências ou irregularidades.

19ª

Pelo que, caso se verificasse a contradição entre o pedido e a causa de pedir sempre o Meritíssimo 
juiz a quo deveria convidar os ora recorrentes a suprirem tais deficiências.

20º

Na verdade existem nos autos provas suficientes para verificar que a liquidação que deu origem 
aos presentes autos é ilegal.

21ª

Ao decidir como decidiu o Meritíssimo Juiz a quo violou as normas constantes do artigo 7º do 
CPTA, 490º e 508º do CPC, bem assim, os artigos 2º alínea e), 19º e 98º, n.º 4 e 5 do CPPT e ainda o 
art. 97º, n.º 3 da LGT.
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Nestes Termos
Dignem -se Sábios Conselheiros darem provimento ao presente recurso revogando -se a Sen-

tença proferida pelo Tribunal a quo substituindo a mesma por outra que julgue a Oposição totalmente 
procedente por provada ou se assim não se entender procedendo o erro na forma do processo, a sua 
convolação em Impugnação Judicial e assim se fará JUSTIÇA

Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
B… e A… recorrem da sentença do TAF de Coimbra de 17.04.13 que julgou improcedente a 

oposição por eles deduzida no âmbito do processo de execução fiscal n.º 0841201201011014.
As Conclusões da Alegação definem e delimitam o objecto do recurso e a consequente área de 

intervenção do Tribunal ad quem, ressalvando -se as questões que, sendo de conhecimento oficioso, 
encontrem nos autos os elementos necessários à sua decisão e não se encontrem cobertas pelo caso 
julgado (cfr. art. 282.º do CPPT, arts. 635.º e 639.º, ambos do novo CPC e António Santos Abrantes 
Geraldes, in “Recursos no Novo Código de Processo Civil”, págs. 84 e 85).

Como é jurisprudência corrente deste Supremo Tribunal “o recurso não versa exclusivamente 
matéria de direito, se nas conclusões do respectivo recurso se questionar a questão factual, manifestando-
-se divergência, por insuficiência, excesso ou erro, quanto à matéria de facto provada na decisão re-
corrida, quer porque se entenda que os factos levados ao probatório não estão provados, quer porque 
se considere que foram esquecidos factos tidos por relevantes, quer porque se defenda que a prova 
produzida foi insuficiente, quer ainda porque se divirja das ilações de facto que se devem retirar dos 
mesmos” (cfr., nomeadamente, os recentes Acs. do STA de 09.01.13 e 04.09.13, in procs. n.ºs 0653/12 
e 0164/12, respectivamente).

Ora, nas Conclusões 1.ª a 6ª da Alegação do Recurso, os agora recorrentes questionam a factuali-
dade levada ao probatório da sentença recorrida, sustentando que matéria constante das alíneas b) e c) 
deveria ser excluída da matéria dada como provada e que outra nela deveria ser incluída.

Assim, entende -se que o presente recurso não se fundamenta exclusivamente em matéria de direito, 
razão pela qual opera incompetência deste Tribunal, sendo competente para dele conhecer o TCANorte 
(art. 280º nº1 CPPT e arts. 26º alínea b) e 38 alínea a) do ETAF).

É o meu parecer.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
a) Foi instaurada execução n.º 0841 -12/01011014, contra B…, por dívida do IRS do ano de 2008, 

no montante de € 6.493,83;
b) A liquidação foi efectuada no seguimento de terem sido notificados do valor tributário atribuído 

ao lote de terreno para construção, resultante da avaliação efectuada, não tendo havido reclamação do 
valor fixado;

c)Tais factos foram apurados na acção inspectiva realizada a coberto da ordem de serviço de 
18/9/2012, para o exercício de 2008, no âmbito da qual foram apuradas correcções em sede de IRS, 
por aplicação de correcções meramente aritméticas;

d) Extraída certidão por falta de pagamento no prazo estabelecido, 14/11/2012, foram os oponentes 
citados para os termos da execução em 15 Dezembro de 2012.

3 – DO DIREITO
Este Supremo Tribunal por respeito aos ditames legais em matéria de competência hierárquica não 

pode conhecer do recurso, pois verificamos que, em inúmeros passos quer das alegações quer das con-
clusões de recurso, o contribuinte questiona a matéria de facto (vide desde logo conclusões 2ª a 6ª).

De facto o STA apenas tem competência para conhecer de decisões dos tribunais tributários 
quando estiver em causa matéria exclusivamente de direito (cfr. art. 26º, alínea b) do ETAF, apro-
vado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, alterada pelas Leis n.ºs 4 -A/2003, de 19 de Fevereiro, 
107 -D/2003, de 31 de Dezembro, 1/2008, de 14 de Janeiro, 2/2008, de 14 de Janeiro, 26/2008, de 27 
de Junho, 52/2008, de 28 de Agosto, 59/2008, de 11 de Setembro, Decreto -Lei n.º 166/2009 de 31 de 
Julho e Lei n.º 55 -A/2010 de 31 de Dezembro e n.º 1 do artigo 280º do CPPT), cumpre declarar a sua 
incompetência em razão da hierarquia.

Como bem observa o Mº Pº no seu parecer, os agora recorrentes questionam a factualidade levada 
ao probatório da sentença recorrida, sustentando que a matéria constante das alíneas b) e c) deveria ser 
excluída da matéria dada como provada e que outra nela deveria ser incluída.

Pelo exposto, o Supremo Tribunal Administrativo é incompetente em razão da hierarquia, para 
conhecer do recurso dos contribuintes, indicando -se nos termos do artº 18º n.º 3 do CPPT o Tribunal 
Central Norte, como o tribunal competente.
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4 - DECISÃO
Termos em que se acorda em declarar incompetente em razão da hierarquia este STA para o 

conhecimento do recurso dos contribuintes determinando a remessa dos autos ao TCA Norte por ser 
o competente.

Sem custas

Lisboa, 11 de Dezembro 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques 
da Silva. 

 Acórdão de 11 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Fundamentos. Indeferimento liminar.

Sumário:

 I — A oposição à execução fiscal só pode ter por fundamento facto ou factos suscep-
tíveis de serem integrados em alguma das previsões das várias alíneas do n.º 1 do 
artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

 II — A petição inicial de oposição à execução fiscal que manifestamente não contenha 
algum dos aludidos factos deverá ser alvo de indeferimento liminar.

Processo n.º 1436/13 -30.
Recorrente: A… e Mulher.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A… e B…, com os sinais dos autos, vêm recorrer para este Supremo Tribunal do despacho 
proferido pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, que lhes indeferiu liminarmente a oposição 
à execução fiscal por dividas de IRS referente a 2008.

Terminam as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1  - O Meritíssimo Juiz a quo, salvo o devido respeito, não ponderou adequadamente os elementos 

de prova existentes e subsumíveis ao caso.
2  - No caso presente entendemos que a rejeição liminar da Oposição viola o princípio do contra-

ditório, desde logo porque se privilegia uma decisão de forma contra o mérito da pretensão.
3  - Dispõe o art. 32º, n.º 3 do CPC, aplicável por força do disposto no artº 2, alínea e) do CPPT, o 

Juiz deve fazer cumprir”ao longo de todo o processo o princípio do contraditório, não lhe sendo lícito 
decidir questões, nomeadamente de direito sem que as partes tenham possibilidade de se pronunciarem.

4  - Cumpre referir que o despacho de rejeição liminar só é admissível quando a improcedência 
da pretensão do autor for tão evidente e, razoavelmente, indiscutível, que torne dispensável assegurar 
o contraditório e inútil qualquer instrução e discussão posterior.

5  - Pelo que no houve na nossa modesta opinião a ponderação adequada na decisão de rejeição 
limiar da Oposição, atitude demasiado drástica e com resultados bastante complicados para os recor-
rentes que vêem a execução prosseguir independentemente de terem impugnado judicialmente.

6  - Por outro lado a permuta realizada pelos recorrentes tinha por base um bem presente o terreno 
para construção  - por bens futuros  - fracções a construir.

7  - Tais fracções não foram construídas não se tendo consumado a permuta.
8  - Deste modo, a presente Oposição visava impugnar a legalidade da execução em face da 

inexistência do facto tributário, ou seja a legalidade abstracta.
9  - Aliás, os efeitos económicos do referido contrato também não existiram, pois os bens futuros 

no foram edificados, nem o serão.
10  - Se os efeitos económicos devem ser tributados, desde que estejam dentro da previsão de uma 

norma tributária há que ter em atenção se a norma tributa a realidade económica ou jurídica.
11  - Nos termos do art. 38, n.º 1 da LGT a tributação só ocorrerá se, e na medida em que tais 

efeitos económicos existam e recaia na previsão de um tipo legal de imposto, estando a imposição de 
mais -valias subordinada ao princípio da realização.
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12  - Pelo que, não existindo efeito económico, não existe facto tributável em sede de IRS, isto é, 
não existe suporte legal para o mesmo.

13  - Com a Oposição pretendeu -se dizer”que a dívida exequenda era manifestamente ilegal e 
que a execução não pode prosseguir enquanto e só no caso de se concluir pela legalidade do acto 
tributário, seja do ponto de vista abstracto, seja no caso concreto.

14  - Ora, no âmbito da execução foi dada à penhora bem que garante o valor da dívida exequenda 
e respectivos juros, aceite pela autoridade tributária.

15  - A execução apenas ficou suspensa após a dedução da presente Oposição e apresentação de 
garantia, sendo certo que prosseguirá caso os presentes autos terminem com a improcedência daquela.

16  - Nesses casos, em que a instauração ou a prossecução da execução após a instauração da 
impugnação judicial, será ilegal, podendo o executado reagir contra essa ilegalidade mediante opo-
sição, que será enquadrável na alínea i) do artigo 204. do CPPT.

17  - No caso vertente, cumpre indagar se estão ou não verificados os pressupostos que obstam 
à instauração da execução fiscal ou, caso esta estivesse já instaurada, determinam a sua suspensão.

18  - Na afirmativa, verificar -se -á fundamento de oposição à execução fiscal  - inexigibilidade  - sub-
sumível à alínea i) do art. 204, n.º 1, do CPPT, como se demonstrou.

19  - Na verdade, a promoção do acesso à justiça, impõe que as normas processuais devem ser 
interpretadas no sentido de promover a emissão de pronúncias sobre o mérito das pretensões formuladas.

20  - É o que impõe o disposto no artigo 72º do CPTA.
21  - Aliás, no processo civil, o juiz tem o poder de convidar qualquer das partes a suprir as 

irregularidades dos articulados e as insuficiências ou imprecisões na exposição ou concretização da 
matéria de facto alegada (art. 508., n.º s 2 e 3, do CPC)

22 - Também o art. 19º do CPPT, estabelece a regra de que devem ser sanadas ou mandadas suprir 
quaisquer deficiências ou irregularidades.

23  - Pelo que, caso se verificasse a contradição entre o pedido e a causa de pedir, inexactidões 
ou deficiências sempre o Meritíssimo juiz a quo deveria convidar os ora recorrentes a suprirem tais 
deficiências.

24  - Ao decidir como decidiu o Meritíssimo Juiz a quo violou as normas constantes do artigo 7º do 
CPTA, 3º; 490º e 508 do CPC, bem assim, os artigos 22, alínea e), 19º e 98º, n.º 4 e 5, 204º, alíneas a) 
e i) todos do CPPT e ainda o art. 97º, n.º 3 da LGT».

2. - A Fazenda Publica não apresentou contra alegações.
3. – O Exmº Magistrado do Mº Pº emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso, 

sustentando, em síntese, que os recorrentes pretendem discutir a legalidade concreta da dívida e não a 
legalidade abstracta, uma vez que nesta está em causa a ilegalidade do tributo e não a mera ilegalidade 
do acto tributário ou da liquidação.

Sendo que a ilegalidade concreta da dívida só poderá servir de fundamento à oposição, quando a 
lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação, o que não acon-
tece, manifestamente, na situação e análise, tanto mais que os recorrentes já interpuseram impugnação 
judicial da liquidação exequenda.

4. - Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
A questão objecto do presente recurso consiste em saber se incorreu em erro de julgamento a decisão 

recorrida que rejeitou liminarmente a oposição por não terem sido alegados fundamentos de oposição, 
com base no disposto no artº 209º, n.º 1, alínea b) do Código de Procedimento e Processo Tributário

Como se vê de fls. 54 e v. o despacho recorrido indeferiu liminarmente a oposição com base nos 
seguintes motivos:

«Os fundamentos definidos na lei para a oposição à execução fiscal encontram -se taxativamente 
enumerados no artigo 204º, n.º 1 do CPPT.

Sempre que não tiver sido alegado algum desses fundamentos deve o juiz rejeitar liminarmente a 
petição inicial de oposição, com base no previsto no artigo 209º, n.º 1, alínea b) do CPPT, sem prejuízo, 
porém, de outros fundamentos para a rejeição liminar.

Ora, da análise da presente petição inicial resulta evidente, desde logo, que não vem alegado, 
pelos Oponentes, qualquer dos fundamentos elencados no artigo 204º, n.º 1 do CPPT, apesar da p.i 
fazer menção à alínea a) de tal dispositivo legal.

Efectivamente, o que os Oponentes vieram questionar foi a legalidade da liquidação de IRS 
subjacente à dívida exequenda (cfr. fls. 39 e 40, respeitante à certidão de dívida e onde se indica o 
documento de origem).

Com efeito, e como referem os Oponentes ao longo da sua p.i, não havia, no caso em apreço, 
lugar à liquidação do IRS do ano de 2008, nos termos em que o mesmo foi liquidado, porquanto não 
tendo sido cumprido o contrato de permuta de bens presentes por bens futuros (do terreno por fracções 
do imóvel a construir), não há capacidade contributiva e só com a entrega das fracções teriam que 
apresentar o anexo G, além de que já intentaram uma acção judicial de resolução do contrato.
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Ora, como se referiu, tal argumentação mais não é que questionar a legalidade concreta da liqui-
dação de imposto que deu origem à dívida exequenda.

É que a invocada alínea a) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT enquadra apenas as situações, designadas 
comummente pela doutrina e jurisprudência, de ilegalidade abstracta da liquidação, nas quais estão em 
causa a ilegalidade do próprio tributo e não do acto de liquidação em concreto.

Sucede que o processo de oposição à execução fiscal não serve, em princípio, para colocar em 
causa a legalidade da liquidação da dívida exequenda. Dizemos em princípio porque, nos termos do 
artigo 204º, n.º 1, alínea h) do CPPT, tal fundamento pode ser invocado desde que a lei não assegure 
meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação. Porém, não é este o caso dos 
autos, como resulta evidente do facto, referido pelos Oponentes, de que impugnaram a liquidação de 
IRS subjacente aos presentes autos (cfr. fls. 51, em que, apesar de indicarem como n.º de processo o 
159113.OBECBR, este Tribunal verificou, através de consulta ao SITAF, que o processo de impugnação 
tem o n.º 174/1 3.OBECBR).»

Contra o assim decidido insurgem -se os recorrentes alegando que a oposição visava impugnar a 
legalidade da execução em face da inexistência do facto tributário, ou seja, em seu entender, a legali-
dade abstracta.

Invocam, para o efeito, que a permuta realizada pelos recorrentes tinha por base um bem presente 
o terreno para construção  - por bens futuros  - fracções a construir e que tais fracções não foram cons-
truídas não se tendo consumado a permuta.

Pelo que não existindo efeito económico, não existe facto tributável em sede de IRS, ou seja não 
existe suporte legal para o mesmo.

Deste modo concluem que existe fundamento legal para a oposição prosseguir.
Mais alegam que ainda que assim não se entendesse sempre a oposição poderia prosseguir com 

fundamento na alínea i) do n.º 1 do artº 204º do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Isto porque, tendo a execução fiscal sido já instaurada, a instauração da impugnação judicial, desde 

que tenha sido prestada garantia ou haja dispensa da sua prestação, determina a suspensão da execução 
até que esteja decidida a impugnação. Para concluírem que, nesses casos, em que a instauração ou a pros-
secução da execução após a instauração da impugnação judicial, será ilegal, podendo o executado reagir 
contra essa ilegalidade mediante oposição, que será enquadrável na alínea i) do artigo 204º do CPPT.

4. Do indeferimento liminar da oposição
Nos termos do artº 209º, n.º 1, alínea b) do Código de Procedimento e Processo Tributário recebido 

o processo, o juiz rejeitará logo a oposição no caso de não ter sido alegado algum dos fundamentos 
admitidos no n.º 1 do artigo 204.º.

Trata -se de uma rejeição liminar em que não é assegurado o contraditório, sendo pois necessário 
que se trate de uma razão evidente, indiscutível em termos de razoabilidade e em que seja manifesto 
o fundamento da rejeição (1).

No caso em apreço constata -se da petição inicial, que os recorrentes invocavam, como causa de 
pedir, a inexistência do facto tributário, por não se ter verificado a transmissão que deu causa à liqui-
dação de IRS subjacente à dívida exequenda.

Naquela peça processual os oponentes, ora recorrentes, articulavam, em síntese, o seguinte:
 - que contrariamente ao decidido no Relatório de Inspecção, não tinham que entregar o anexo G 

com a declaração de rendimentos do ano de 2008, já que a empresa com a qual permutaram o terreno 
pelas fracções não chegou a construir o imóvel, não lhes tendo sido entregues os bens permutados, pelo 
que se viram na contingência de avançar com a acção de resolução do contrato no Tribunal Judicial de 
Penacova, que recebeu o n.º 487/12.9BPPCV;

 - que foi convencionado que os Oponentes podiam resolver o contrato caso a empresa C… não 
executasse a construção do edifício no prazo de 36 meses, sendo que o prazo para a sua construção 
já havia sido largamente ultrapassado, não tendo a empresa qualquer licenciamento aprovado, nem 
havendo sinais de que viesse a construir;

 - que o efeito da resolução do contrato é equiparado à nulidade ou anulabilidade do negócio, 
nomeadamente, quanto ao efeito retroactivo;

 - que só após a transmissão das fracções construídas é que estará verificado o facto tributário e só 
nessa altura é que os oponentes têm que apresentar o anexo G com os respectivos rendimentos;

 - que não pode haver tributação em sede de mais -valia de bens que simplesmente não existiram, 
porque os efeitos económicos do referido contrato também não existiram, pois os frutos não foram 
edificados, nem o serão;

 - e que os efeitos jurídico -tributários do aludido contrato de permuta serão destruídos pela via da 
resolução judicial com efeitos ex tunc, pelo que foi solicitada a anulação da demonstração que deu origem 
ao processo executivo uma vez que existe ausência de capacidade contributiva, devendo considerar -se 
verificada a inexistência de imposto, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT.

Terminavam pedindo ao Tribunal que se julgasse procedente a oposição considerando a execução 
extinta.
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Ora, esta invocação da inexistência do facto tributário, que é afinal o ponto axial da pretensão 
do recorrentes, constitui fundamento que, seguramente, envolve apreciação da legalidade concreta da 
liquidação, por alegada falta de incidência objectiva, o qual não cabe na previsão da alínea a) do n.º 1 do 
artº 204º do Código de Procedimento e Processo Tributário e apenas caberá na previsão da alínea h) do 
n.º 1 do referido normativo nos casos que a lei “não assegure meio judicial de impugnação ou recurso 
contra o acto de liquidação”, hipótese que igualmente se não verifica, como resulta evidente do facto 
de os recorrentes terem impugnado a liquidação de IRS subjacente à dívida exequenda (2).

Sendo que, como bem se nota na decisão recorrida, o fundamento previsto na alínea a) do n.º 1 
artº 204º daquele diploma legal apenas se reporta à chamada ilegalidade absoluta ou abstracta da dívida 
exequenda, que se distingue da «ilegalidade em concreto» por na primeira estar em causa a ilegalidade 
do tributo e não a mera ilegalidade do acto tributário ou da liquidação.

Como vem sublinhando a doutrina a ilegalidade abstracta a ilegalidade não reside directamente no 
acto que faz aplicação da lei ao caso concreto, mas na própria lei cuja aplicação é feita, decorrente da 
inexistência de lei em vigor à data dos factos a que respeita a obrigação que preveja a sua liquidação ou 
da não autorização da sua cobrança à data em que tiver ocorrido a respectiva liquidação, não sendo, por 
isso, a existência de vício dependente da situação real a que a lei foi aplicada nem do circunstancialismo 
em que o acto foi praticado (cf., Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão, Código de Procedimento 
e de Processo Tributário Anotado, pag. 486 e Código de Procedimento e Processo Tributário anotado 
de Jorge Lopes de Sousa, Áreas Editora, 6ª edição, vol. III, pag. 443).

Assim sendo, e porque ao longo de toda a petição inicial os recorrentes apenas questionam a lega-
lidade concreta da dívida, fundamento esse que, nos termos expostos, não se enquadra nas alíneas a) e h) 
do indicado preceito normativo, forçoso será concluir, que o presente caso é realmente de indeferimento 
liminar manifesto, por não conter a petição inicial nenhum motivo (ou causa de pedir) integrante de 
fundamento legal de oposição à execução fiscal.

A decisão recorrida, que assim entendeu, merece, pois ser confirmada.
5. Sucede porém que, já em sede de alegações de recurso, os recorrentes sustentam também que 

sempre a oposição poderia prosseguir com fundamento na alínea i) do n.º 1 do artº 204º do Código de 
Procedimento e Processo Tributário, invocando para o efeito a suspensão da execução.

Isto porque, tendo a execução fiscal sido já instaurada, a instauração da impugnação judicial, desde 
que tenha sido prestada garantia ou haja dispensa da sua prestação, determina a suspensão da execução 
até que esteja decidida a impugnação. Para concluírem que, nesses casos, em que a instauração ou a 
prossecução da execução após a instauração da impugnação judicial será ilegal, poderá o executado reagir 
contra essa ilegalidade mediante oposição, que será enquadrável na alínea i) do artigo 204º do CPPT.

Cumpre desde já referir que não se desconhece alguma jurisprudência deste Supremo Tribunal 
Administrativo vem admitindo que a oposição prossiga outro fim, qual seja a suspensão da execução, 
designadamente em face da existência de causa que afecte, ainda que temporariamente, a exigibilidade 
da dívida – cf. neste sentido Acórdãos de 03.04.2013, recurso 1308/12, de 13.10.2004, recurso 217/04, 
e de 24.04.2002, recurso 25685, todos in www.dgsi.pt.

Porém, no caso dos autos, como muito bem nota o Exmº Procurador -Geral Adjunto no seu douto 
parecer, os recorrentes, em sede de petição inicial, apenas pediram a extinção da execução fiscal, 
invocando para o efeito a ilegalidade concreta da dívida exequenda, e não suscitaram a questão da 
exigibilidade da dívida nem pediram a suspensão da execução,

Trata -se pois de questão nova, porque veio pela primeira vez ao processo na alegação de recurso, 
mostrando -se, até aí, em absoluto ausente do processo, não tendo sido suscitada em qualquer peça 
processual e não tendo, por isso, sido apreciada na decisão sindicada.

Ora, como é sabido, e é jurisprudência uniforme, os recursos são específicos meios de impugnação de 
decisões judiciais, que visam modificar as decisões recorridas, e não criar decisões sobre matéria nova (3)

Por isso, e em princípio, não se pode neles tratar de questões que não tenham sido apreciadas pela 
decisão impugnada, salvo questões de conhecimento oficioso.

Tem -se, assim, como assente que os recursos são meios para obter o reexame das questões já 
submetidas à apreciação dos tribunais inferiores, e não para criar decisões sobre matéria nova, não 
submetida ao exame do tribunal de que se recorre – Fernando Amâncio Ferreira, Manual dos Recur-
sos em Processo Civil, pag. 147, Cardona Ferreira, Guia dos Recursos em Processo Civil, pag. 187, 
Armindo Ribeiro Mendes, Recursos em Processo Civil, Reforma de 2007, Coimbra Editora, Coimbra, 
2009, págs.80 -81.

No caso subjudice, como vimos, não foram alegados quaisquer factos susceptíveis de serem 
integrados na previsão da referida alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário, nem tal fundamento foi invocado pelos recorrentes na petição inicial (4), pelo que 
tal questão não foi sequer apreciada pela decisão recorrida.

Neste contexto forçoso é concluir que, também nesta parte, improcede a alegação dos recorrentes.



4948

6. Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao recurso e manter o despacho recorrido.
Custas pelos recorrentes.

Lisboa, 11 de Dezembro de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce 
Neto.

(1) Vide, sobre esta questão, Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, 6ª edição, 
Áreas Editora, vol. III, pag. 554.

(2) Processo de impugnação 174/13.0BECBR, referido na decisão recorrida (fls.56).
(3) Cf. entre outros, os Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 28.11.2012, recurso 598/12, de 27.06.2012, 

recurso 218/12, de 25.01.2012, recurso 12/12, de 23.02.2012, recurso 1153/11, de 11.05.2011, recurso 4/11, de 1.07.2009, 
recurso 590/09, 04.12.2008, rec. 840/08, de 30.10.08, rec. 112/07, de 2.06.2004, recurso 47978 (Pleno), de 29.11.1995, re-
curso 19369 e do Supremo Tribunal de Justiça, recurso 259/06.0TBMAC.E1.S1, todos in www.dgsi.pt.

(4) Como os próprios admitem nas suas alegações de recurso – vide fls. 84. 

 Acórdão de 11 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Requisitos.

Sumário:

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

 II — Está excluído desse recurso o controlo do erro na apreciação das provas e na fi-
xação dos factos, quando a questão colocada não se enquadra na ressalva contida 
na parte final do n.º 4 do art.º 151º do CPTA. Além de que, nas questões decididas 
pelo TCA com fundamento em matéria de facto que compromete inexoravelmente 
a análise das questões de direito e o sentido da decisão, está ultrapassado o inte-
resse na discussão das questões jurídicas intrinsecamente ligadas àquela matéria 
de facto.

 III — E, não se visionando na apreciação feita pelo tribunal recorrido qualquer erro 
grosseiro ou decisão descabidamente ilógica, ostensivamente errada ou juridica-
mente insustentável, também não se antevê a necessidade de intervenção do STA 
para uma melhor aplicação do direito.

Processo n.º 1482/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA interpõe recurso de revista excepcional, ao abrigo do disposto no 
art. 150º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul que negou provi-
mento ao recurso jurisdicional que, por sua vez, havia sido interposto da sentença de procedência da 
oposição que A… deduziu à execução fiscal contra si revertida para pagamento de dívidas de IVA dos 
anos de 1994 a 1997 e de Contribuição Autárquica dos anos de 1994 e 1998.

1.1. Terminou as alegações do recurso com o seguinte quadro conclusivo:
A) Quanto à questão que se pretende seja considerada pelo Tribunal “ad quem” no presente recurso 

de revista é, pois, sabendo que os gerente é que têm de ilidir a presunção de culpa na insuficiência do 
património da empresa nos termos do art. 13º da CPT, a de saber em que medida é suficiente a prova 
feita através de depoimento testemunhal, de que foi requerida Acção Especial de Recuperação de Em-
presas, ou que detinha crédito mal parado dos clientes e que a empresa privilegiou o pagamento dos 
salários aos trabalhadores, em detrimento de apresentação de prova documental,
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B) Esta questão preenche os requisitos que permitem a interposição de recurso de revista para o 
STA, nos termos do art. 150º do CPTA, uma vez que, tal questão assume relevância jurídica ou social, 
aferida em termos da utilidade jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse 
os limites da situação singular, decorrendo, da interposição do presente recurso a possibilidade da 
melhor aplicação do direito, tendo como escopo a uniformização do direito, dado que tal questão tem 
capacidade para se repetir num número indeterminado de casos futuros.

C) Assim, tal questão assume particular relevância jurídica ou social, atenta a necessidade de uma 
melhor aplicação do direito neste e em outros casos futuros, tendo em conta não só a pertinência da 
questão jurídica centrada na força probatória dos testemunhos relativamente à necessária ilisão pelos 
gerentes da presunção de culpa na insuficiência do património da empresa nos termos do art. 13º da 
CPT, mas também, pelo facto de, face às inúmeras decisões desfavoráveis do TCA Sul, se mostrar 
assaz pertinente que o órgão de cúpula da justiça administrativa tributária, embora tendo em conta que 
a gerência de facto sempre se há -de apurar em cada caso em concreto, contudo se pronuncie, de forma 
genérica, sobre se certos factos são suficientes para que o gerente consiga dar por provado que não agiu 
com culpa no exercício da gerência de facto.

D) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre matéria 
de interpretação complexa, acerca da qual é admissível existirem dúvidas interpretativas na aplicação 
do quadro legal da responsabilização, pelo exercício da gerência de facto, dos administradores, direc-
tores e gerentes de direito, que pode interessar a um leque alargado de interessados e eventuais casos 
pendentes em Tribunal, pelo que, o presente recurso servirá para uma melhor e, a partir da pronúncia 
do STA, uniforme aplicação do direito.

E) Quanto ao mérito do presente recurso, o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, 
uma errada interpretação e aplicação do art. 13º do CPT, aos factos, pelo que, não se deve manter.

F) De facto, considerou o Acórdão ora recorrido que, «Esta posição de modo algum encerra da 
nossa parte, a afirmação de que o desempenho processual probatório do oponente não teria sido mais 
conseguido e impositivo, se tivesse complementado a produzida prova testemunhal com prova docu-
mental, mais especifica, sobre o aspecto das dívidas dos clientes da sociedade que geriu/administrou, 
permitindo, sobretudo, quantificá -las e situá -las no tempo, ao ponto, por exemplo, de possibilitar um 
estudo evolutivo.»

G) Ora, como pode a existência de depoimentos que afirmam simplesmente a acumulação de 
prejuízos resultantes de créditos mal parados ser suficiente para ilidir a presunção de culpa na insufi-
ciência do património por parte do gerente?

H) A prova deverá conter uma quantificação desses créditos mal parados, e no caso, nem se sabe 
desde quando é que se arrastava essa situação, ou o que é que o gerente fez para resolver obstar à 
degradação da situação da sociedade, ou se nessa fase actuou com a diligência necessária e exigível.

I) Salvo o devido respeito, se a culpa consiste na omissão reprovável de um dever de diligência 
que é de aferir em abstracto (a diligência de um bom pai de família) então dir -se -á que há omissão 
reprovável de um dever de diligência, segundo o critério do bonus pater familias, quando o gerente 
pratica negócios que levam à acumulação de créditos mal parados e que não prova que os tentou solu-
cionar antes da situação especial e última de pedido de recuperação de empresas.

J) Tal prova testemunhal não tem qualquer relevo probatório para afastar a culpa do oponente 
na insuficiência do património da sociedade, pois o oponente pode ter culpa na exploração deficitária 
da empresa, apesar de ter accionado os meios legais como o pedido no âmbito da Acção Especial de 
Recuperação de Empresas.

K) E tal facto deve, pois, ser considerado manifestamente insuficiente para ilidir a presunção da 
culpa do oponente, enquanto revertido, na insuficiência do património da sociedade para a satisfação 
das dívidas tributárias.

L) Em nosso entender, está -se a dar demasiado relevo ao facto de o Gerente ter accionado os meios 
legais como o pedido no âmbito da Acção Especial de Recuperação de Empresas, para considerar que 
ficou ilidida a presunção de culpa na dissipação do património.

M) Donde se deve, pois, concluir que a prova para ilidir a presunção na dissipação do património 
da sociedade, não se pode bastar com o pedido de recuperação de empresas e com testemunhos das 
dificuldades pela existência de créditos mal parados, sem o apoio da prova documental correspondente.

1.2. O Recorrido apresentou contra -alegações que concluiu da seguinte forma:
1  - Não cremos que esteja em causa questão que, pela sua importância jurídica ou social, se revista 

de importância fundamental ou quando a admissão de recurso seja claramente necessária para uma 
melhor aplicação de direito.

2  - Justifica -se este item, na ótica da recorrente, com a capacidade de expansão da controvérsia 
que ultrapasse os limites da situação singular.

3  - Mas tal afirmação mais não é do que afirmação sem concretização, sem qualquer abono em 
defesa de tal tese e sem sequer se avançar com qualquer arresto no sentido do pedido de recurso.
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4  - Aliás, se se visa a uniformização do direito, desiderato efectivo da norma em causa, então 
devia ter -se por fundamento acórdãos em sentido diferente, o que manifestamente no caso dos autos 
nenhuma invocação foi feita, salvo referência genérica nestas alegações às “inúmeras decisões desfa-
voráveis do TCA SUL”.

5  - O que a recorrida pretende é alterar a decisão do caso concreto, invocando que ambas as instân-
cias, que proferiram decisões conformes, põem causa aplicação de direito fundamental ou necessária.

6  - Mas não nos parece, com o devido respeito, que seja assim, tanto mais que o julgador no TCA 
SUL explicou de forma suficiente quer o princípio da livre apreciação da prova quer porque explicou 
que o oponente poderia ter junto prova documental para quantificar e situar dívidas de clientes, “pos-
sibilitando por exemplo um estudo evolutivo”. Mas logo se manteve intacto o princípio da imediação 
e apreciação dos meios de prova.

7  - Ora, o oponente não avançou estes por entender que a declaração de insolvência, depois e 
processo de recuperação de empresa, são questões já judicialmente ultrapassadas, que o julgador cer-
tamente confiou por ter sido julgadas em tribunal com competência soberana.

8  - Nesse sentido, cremos que bem andou a decisão recorrida, mantendo a decisão da 1ª instância.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer defendendo que a sua inter-

venção processual é posterior à apreciação preliminar sumária sobre a verificação dos pressupostos para 
conhecimento do recurso, e que o recurso o recurso de revista é inadmissível no contencioso tributário, 
suscitando expressamente a questão da sua inconstitucionalidade, com a seguinte argumentação:

«O recurso de revista de acórdãos dos tribunais centrais administrativos é característico da 
jurisdição administrativa, como claramente resulta de:

a) inexistência no contencioso tributário de norma de competência paralela à constante do art. 24º 
n.º 2 ETAF 2002 (cf. art.26º ETAF 2002);

b) impossibilidade de integração da lacuna por via de interpretação analógica ou extensiva da 
norma citada, recusada pelos princípios hermenêuticos;

c) composição da formação incumbida da apreciação preliminar sumária dos pressupostos 
substantivos do recurso: três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso Administrativo 
(art. 150º n.º 5 CPTA);

d) inexistência no Contencioso Tributário de espécie paralela à 7ª espécie da Secção de Con-
tencioso Administrativo (recursos de revista de acórdãos dos tribunais centrais administrativos; cfr. 
deliberação n.º 1313/2004, 26.01.2004 do CSTAF)

No sentido da inaplicabilidade do recurso de revista no contencioso tributário pronuncia -se dou-
trina qualificada (José Casalta Nabais Considerações sobre o Anteprojecto de revisão da Lei Geral 
Tributária e do Código de Procedimento e de Processo Tributário Cadernos de Justiça Administrativa 
n.º 61 Janeiro/Fevereiro 2007 p. 13; Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo 
Tributário anotado e comentado 6ª edição 2011 Volume IV anotação 37 ao art. 279º CPPT p. 390).

Neste contexto deve ser recusado o conhecimento do objecto do recurso, com fundamento na 
inconstitucionalidade das seguintes normas:

 - norma constante do art. 150º n.º 1 CPTA, na interpretação segundo a qual a Secção de Con-
tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo é competente em razão da matéria para o 
conhecimento de recuso de revista interposto de acórdão proferido pela Secção de Contencioso Tribu-
tário do Tribunal Central Administrativo, por violação da reserva relativa de competência legislativa 
da Assembleia da República sobre organização e competência dos tribunais (art. 165º n.º 1 alínea p) 
CRP numeração RC/97)

 - norma constante do art. 26º alínea h) ETAF 2004 (aprovado pela Lei n.º 13/2002, 19 fevereiro), 
na interpretação segundo a qual a competência para o conhecimento do recurso de revista é defe-
rida pela norma constante do art. 150º n.º 1 CPTA, por violação da reserva relativa de competência 
legislativa da Assembleia da República sobre organização e competência dos tribunais (art. 165º nº1 
alínea p) CRP numeração RC/97).».

1.4. Notificadas as partes deste parecer, nada vieram dizer.
1.5. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Colocadas que foram as questões da inadmissibilidade e inconstitucionalidade do presente recurso 

excepcional de revista em sede de contencioso tributário, cumpre apreciar previamente tais questões.
Como se viu, o Exmº Procurador -Geral Adjunto veio defender que este recurso de revista é inad-

missível no contencioso tributário, invocando, em apoio da sua tese, os clássicos argumentos esgrimidos 
pela doutrina e pela jurisprudência que perfilham essa orientação: (i) a redacção do art. 24º, n.º 2, do 
ETAF e a inadmissibilidade da interpretação analógica ou extensiva desse preceito; (ii) o disposto no 
art. 150º, n.º 5, do CPTA; (iii) a inexistência na Secção de Contencioso Tributário de espécie paralela 
à 7ª espécie da Secção de Contencioso Administrativo. Mais defende que o art. 150º, n.º 1, do CPTA 
padece de inconstitucionalidade orgânica quando interpretado no sentido de que esta Secção de Con-
tencioso Tributário é competente em razão da matéria para o conhecimento deste recurso de revista, e 
que o art. 26º, alínea h), do ETAF, interpretado no sentido de que essa competência dimana do referido 
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art. 150º, n.º 1, sofre de igual vício, por tais interpretações configurarem violação da reserva de compe-
tência relativa da Assembleia da República sobre organização e competência dos tribunais, contemplada 
no art.165º, n.º 1, alínea p), da CRP.

Relativamente à admissibilidade do recurso de revista excepcional no contencioso tributário, 
trata -se de questão que vem conhecendo decisão reiterada, pacífica e uniforme no sentido afirmativo, 
como se pode ver pela leitura, entre tantos outros, dos acórdãos proferidos nos processos n.º 0415/12, 
de 30/05/2012, n.º 0434/12, de 23/05/2012, n.º 0357/12, de 16/05/2012, n.º 083/12, de 16/05/2012, 
n.º 01140/11, de 26/04/2012, n.º 0284/12, de 26/04/2012, n.º 01110/11, de 14/03/2012 e n.º 01108/11, 
de 7/03/2012, cuja fundamentação sufragamos e que aqui mais uma vez se acolhe e reitera tendo em 
conta a suprema importância de acatar a jurisprudência consolidada em termos de se obter uma inter-
pretação e aplicação uniformes do direito (art.º 8.º, n.º 3 do Código Civil).

Em conformidade com a aludida jurisprudência, a admissibilidade deste recurso no contencioso 
tributário tem sustentáculo formal no artº n.º 26º, alínea h), do ETAF, e no art. 2.º, alínea c), do CPPT, 
já que a remissão a que se refere esta alínea c) tem natureza dinâmica e não estática: as normas sobre 
processo nos tribunais administrativos são presentemente as constantes do CPTA e não as da LPTA.

Como se deixou afirmado nesses acórdãos, «quanto ao facto de no artº 26º do ETAF, em que se 
fixa a competência da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, não 
existir norma semelhante à do artº 24º, n.º 2, nem existir qualquer remissão para o regime daquele 
artº. 150º, não nos parece significativo.

Isto porque o artº n.º 26º, alínea h), estabelece que à Secção de Contencioso Tributário cabe 
conhecer “De outras matérias que lhe sejam deferidas por lei”. Ora, sendo aplicáveis por remissão 
do artº 2º, alínea c), do CPPT, as normas do CPTA, onde se inclui o artº 150º citado, tratando -se de 
matéria tributária, fica estabelecida por lei a competência da referida Secção.

Também não nos parece colher qualquer apoio o argumento de que “o acesso ao STA, para os 
processos tribunais tributários, está muito mais aberto do que o está no contencioso administrativo, 
em face da possibilidade de recurso per saltum de decisões dos tribunais tributários sem as limitações 
que, para o contencioso administrativo, se prevêem no art. 151.º, abertura cuja amplitude se estende 
até possibilidade de acesso ao Supremo Tribunal Administrativo em processos de valor não à alçada 
dos tribunais tributários (artº. 280º, n.º 5, do CPPT).”

Com efeito, o recurso excepcional de revista tem fundamentos específicos que em nada se asse-
melham ao recurso “per saltum” para a 2ª Secção do STA que é um recurso ordinário.

De qualquer forma, o que está em causa no recurso excepcional de revista são decisões dos 
tribunais centrais administrativos e não dos tribunais de 1ª instância.

E que dizer do argumento de que “mantém -se a admissibilidade generalizada de recurso de de-
cisões dos tribunais centrais administrativos proferidas em processos instaurados antes de 15 -9 -1997, 
assegurada pelo artº. 120º do ETAF de 1984”. Trata -se de uma garantia do passado. Mas para o 
futuro? Por que razão há -de ser negado aos administrados contribuintes um direito de que gozam os 
outros cidadãos (administrados)?

Por outro lado, e conforme se refere no acórdão transcrito, o recurso excepcional de revista, 
não visa a uniformização de jurisprudência, não existindo, por isso, qualquer incompatibilidade ou 
sobreposição com o regime de recurso previsto no artº 284º do CPPT.

De qualquer forma, se dúvidas pudessem ainda existir quanto à aplicação do recurso excepcional 
de revista, previsto no artº 150º do CPTA, ao processo judicial tributário, após as alterações ao CPC 
operadas pelo DL n.º 303/2007, de 24 de Agosto, o referido recurso teria sempre de ser admitido por 
aplicação subsidiária do artº 2º, alínea e) do CPPT.

É que, se a existência de tal recurso, anteriormente, apenas em contencioso administrativo, 
poderia gerar questões de inconstitucionalidade, por discriminação dos cidadãos, como salientava 
Lebre de Freitas (Código de Processo Civil Anotado, pág. 116), sendo agora tal recurso admitido no 
processo civil, não faria sentido excluí -lo do processo judicial tributário. Tal traduziria, nitidamente 
violação do direito à tutela jurisdicional efectiva e ao princípio da igualdade constantes dos arts 13º, 
n.º 1 e 268º, n.º 4 da CRP.».

E, posto que, por um lado, o recurso excepcional de revista é admissível no contencioso tributá-
rio por força da aplicação da norma contida no art. 26º, alínea h), do ETAF de 2002  - não por via da 
interpretação analógica ou extensiva do seu art. 24º, n.º 2  -, e que, por outro lado, é incontroverso que 
o artº 26º do ETAF, fixando a competência da Secção do Contencioso Tributário do STA, comina, na 
sua alínea h), que cumpre a esta Secção conhecer «De outras matérias que lhe sejam deferidas por 
lei», bem como que, nas alíneas c) e e) do art. 2º do CPPT, se contém uma expressa remissão para as 
normas do CPC e do CPTA (e, por conseguinte, também para o art. 150º), torna -se clara que a com-
petência desta Secção do Contencioso Tributário para conhecer do recurso excepcional de revista está 
estabelecida por lei. E, neste contexto, cai imediatamente por terra a questão da inconstitucionalidade 
de natureza orgânica invocada.

Improcedem, assim, as questões suscitadas pelo Ministério Público.
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3. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou 
social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessá-
ria para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de tais pressu-
postos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido preceito legal.

Tal preceito prevê, assim, a possibilidade recurso de revista excepcional para o STA quando 
esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista 
de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma 
melhor aplicação do direito.

Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excepcionalidade deste recurso, 
referindo que ele só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito, sob pena de se desvir-
tuarem os fins tidos em vista pelo legislador.

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

Vejamos se tais requisitos se verificam no caso vertente.
A questão que a Recorrente coloca para apreciação neste recurso é a de saber se a prova testemunhal, 

desacompanhada de prova documental, é suficiente para demonstrar que a empresa devedora detinha 
crédito mal parado, de molde a ilidir a presunção de culpa do gerente na insuficiência do património 
da empresa (prevista no art. 13º do CPT) na circunstância de haver sido requerida acção especial de 
recuperação de empresas.

Na sentença da 1ª instância entendeu -se que «(…) da factualidade apurada transparece que o 
resultado danoso (insuficiência do património) se ficou a dever a causas internas (baixa competitivi-
dade) e externas (crédito mal parado de clientes) em face das quais, aliás, o oponente assumiu uma 
gestão que contemplou o acionamento dos meios legais atinentes para que os credores vissem os seus 
créditos satisfeitos (recuperação de empresas e apresentação à falência)», concluindo -se que «(…) 
com créditos (de clientes) avultados não pagos e sem património, com medidas de prudência empre-
endidas com vista à proteção dos credores, não pode ser imputado ao oponente culpa na insuficiência 
do património para solver as dividas tributárias, pelo que neste respeito a ação tem de proceder uma 
vez que a responsabilidade subsidiária assacada ao oponente é ilegal.».

No recurso que interpôs para o TCA Sul, a ora Recorrente sustentou, a este respeito, que a sentença 
errara ao dar por assente, sem prova documental, que a empresa devedora detinha crédito mal parado.

Todavia, o Tribunal confirmou a sentença, argumentando da seguinte forma:
«Como decorre inequívoco da motivação do julgamento factual, concretizado em 1ª instância, para 

acolher o dado fáctico em apreço, o julgador serviu -se do deposto pela testemunha B…, economista e 
técnico oficial de contas da sociedade executada, nos anos de 1993 a 1998, consignando tratar -se de 
um depoimento credível, em função dos argumentos esgrimidos, credibilidade que diz reforçada por 
prova documental existente nos autos.

Ora, com o respeito devido por diversa forma de entender, julgamos correta a atuação do tri-
bunal recorrido, bem como a aplicação que fez das regras e princípios de direito probatório. Desde 
logo, sendo admitidos, em processo tributário, os meios gerais de prova  - art. 115º n.º 1 CPPT, entre 
eles, obviamente, se encontra a prova por testemunhas, cuja admissibilidade, na hipótese julganda, 
não é, à partida, afastada pela ocorrência de alguma das condicionantes previstas no art. 393º n.º 1 
e 2 Cód. Civil.

Por outro lado, a disputada realidade, respeitante à existência de dívidas de clientes de uma 
sociedade comercial e sua amplitude, pode, perfeitamente, ser comprovada mediante a produção de 
prova testemunhal, sem prejuízo de a utilização, isolada ou conjugada, de outros meios, com maior 
força probatória, poder conduzir a um mais seguro cumprimento do ónus da prova.

Finalmente, tendo em conta a razão de ciência detida pela testemunha cujo depoimento o tribu-
nal valorou, face ao contacto que, por motivos profissionais, necessariamente teve de manter com a 
matéria dos créditos da sociedade sobre os seus clientes, reputamos plausível ter sido determinante no 
estabelecimento da convicção do julgador e na assunção da factualidade em apreço.

Esta posição de modo algum encerra, da nossa parte, a afirmação de que o desempenho proces-
sual probatório do oponente não teria sido mais conseguido e impositivo se tivesse complementado 
a produzida prova testemunhal com prova documental, mais específica, sobre o aspecto das dívidas 
dos clientes da sociedade que geriu/administrou, permitindo, sobretudo, quantificá -las e situá -las no 
tempo, ao ponto, por exemplo, de possibilitar um estudo evolutivo. Porém, o desprezo dessa opção é 
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insuficiente para, como pretende a Rte, eliminar o elemento factual, nos termos em que foi julgado 
assente, na sentença recorrida.

Ademais, o princípio da livre apreciação da prova, postulado pelo e com os contornos do art. 655º 
n.º 1 CPC, recomenda, com determinação, que, sem prejuízo da ocorrência de razões ponderosas, ou 
seja, muito fortes e seguras, não se altere o decidido, com relação à matéria de facto, em 1ª instância, 
dado o julgador, nessa sede, ser acolitado e beneficiar da imediação na produção e apreciação dos 
meios de prova disponíveis e dos quais, no uso da sua prudente convicção, elege os decisivos para 
apoiar o sentido da sua decisão em sede factual.

Aqui chegados, resta mencionar, em função do cenário factual traçado pelo tribunal recorrido, 
serem insustentáveis as afirmações, da Rte, no sentido de que “Não existiu por parte do oponente 
nenhuma prova positiva da sua ausência de culpa na diminuição do património social (…)” e “Exis-
tindo património social suficiente para liquidar as contribuições e impostos existirá sempre culpa do 
gestor pelo impedimento do pagamento ou pela omissão de diligências conducentes a este mesmo 
pagamento (...).”».

Neste recurso de revista, a Fazenda Pública continua a defender que a prova do crédito mal parado 
sobre clientes da empresa devedora originária carece de ser produzida através de documentos, não po-
dendo, por isso, assentar em prova testemunhal, motivo por que, em seu entender, o acórdão recorrido 
fez errada aplicação do que dispõe o art. 13º do CPT no que respeita à julgada falta de culpa do oponente. 
E advoga que a matéria em causa assume relevância jurídica ou social pela sua utilidade jurídica, que 
extravasa os limites da situação singular face à possibilidade da sua repetição num número indeterminado 
de casos futuros, reclamando, também por isso, uma interpretação pacificadora e uniforme pelo STA.

Porém, a questão colocada tem natureza casuística e depende, além do mais, da análise dos concre-
tos elementos de prova produzidos e da relevância e valor probatório que lhes foi dado pelos Senhores 
Juízes Desembargadores para efeitos de apreciação da questão (de facto) de saber se esses elementos 
permitem julgar como provada a existência de crédito mal parado e se este facto permite formular o 
juízo de exclusão da culpa do gerente na insuficiência do património da empresa devedora.

Com efeito, a Recorrente não põe em causa a admissibilidade, em abstracto, da prova testemu-
nhal na matéria em apreço, mas apenas a sua suficiência, em concreto, para fundamentar o julgamento 
da matéria de facto pelo tribunal. No fundo, o que pretende é discutir a factualidade apurada e fixada 
através de prova testemunhal, e questionar os juízos ou ilações de facto extraídos pelo julgador dessa 
factualidade, mas que este Tribunal não pode sindicar tendo o conta o disposto nos nºs 3 e 4 do art. 150º 
do CPTA, que dispõem do seguinte modo:

«3  - Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitiva-
mente o regime jurídico que julgue adequado».

«4  - O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser 
objecto de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de 
prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova».

Este recurso não pode, pois, abranger o erro na apreciação das provas e na fixação dos factos - 
mesmo que se situe na distribuição do ónus da prova e nas regras que sobre essa distribuição resultam 
da Lei Geral Tributária e do Código Civil  - ficando apenas ressalvado esse controlo jurisdicional 
quando esteja em causa uma disposição expressa da lei que exija certa espécie de prova ou que fixe a 
força de certo meio de prova. E não se enquadrando no âmbito desta ressalva a situação discutida nos 
autos, a questão proposta não pode ser objecto de apreciação neste recurso, que, como se explicou, não 
corresponde à introdução generalizada de uma nova instância de recurso.

Além de que, nas questões decididas com fundamento em matéria de facto que compromete ine-
xoravelmente a análise das questões de direito e o sentido da decisão, fica inevitavelmente ultrapassado 
o interesse de discutir as questões jurídicas intrinsecamente ligadas àquela matéria de facto.

Em suma, não está em causa de questão de direito com relevância que ultrapasse a fronteira da 
controvérsia particular destes autos.

E também não se visiona, na apreciação feita no acórdão recorrido, um erro grosseiro ou decisão 
descabidamente ilógica, ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, que imponha a admissão 
da revista como claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

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

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

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 11 de Dezembro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Valente Torrão — Casimiro Gon-
çalves. 
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 Acórdão de 11 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Requisitos.

Sumário:

 I — O recurso de revista excepcional previsto no art.º 150.º do CPTA só é admissível 
se for claramente necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estiver-
mos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista 
de importância fundamental.

 II — Não se justifica, à luz da apontada disposição legal, a admissão de revista ex-
cepcional para reapreciação da questão de saber se, à face do que dispunha o 
artigo 49º, n.º 3, da LGT, na redacção anterior às alterações introduzidas pela Lei 
n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, o prazo de prescrição das dívidas tributárias 
se suspende desde que a Administração Tributária se encontre legalmente impe-
dida de cobrar a dívida, independentemente de haver sido instaurado processo 
de execução fiscal.

Processo n.º 1485/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

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

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A…, LDA., com os demais sinais dos autos, interpõe recurso de revista excepcional, ao abrigo 
do disposto no artigo 150º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul que 
negou provimento ao recurso que interpôs da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa que, por sua vez, 
julgara improcedente a reclamação judicial que aquele deduzira contra acto do órgão da execução fiscal.

1.1. Terminou as alegações do recurso com o seguinte quadro conclusivo:
DO OBJECTO DO RECURSO
A) A questão decidenda objecto do presente recurso consiste em determinar se, ao abrigo do 

artigo 49º, n.º 3, da LGT, na redacção anterior às alterações introduzidas pela Lei n.º 53 -A/2006, de 
29 de Dezembro, a suspensão do prazo de prescrição das dívidas tributárias depende da paragem do 
processo de execução fiscal instaurado para a cobrança coerciva das mesmas resultante da apresentação 
de um pedido de pagamento de prestações legalmente autorizadas, reclamação, impugnação judicial 
ou recurso por parte do contribuinte;

B) O Douto Tribunal a quo entende que, não obstante o teor literal do artigo 49º, n.º 3, da LGT, 
o prazo de prescrição das dívidas tributárias se suspende independentemente de ter sido instaurado o 
processo de execução fiscal, bastando que a Administração Tributária se encontre impossibilitada de 
cobrar a dívida tributária;

C) Diferentemente, é entendimento da Recorrente que o artigo 49º, n.º 3, da LGT, deve ser in-
terpretado no sentido de que a suspensão do prazo de prescrição das dívidas tributárias depende da 
paragem do processo de execução fiscal instaurado para a cobrança coerciva das mesmas resultante da 
apresentação de um pedido de pagamento de prestações legalmente autorizadas, reclamação, impug-
nação judicial ou recurso por parte do contribuinte;

DO ENTENDIMENTO DA RECORRENTE QUANTO AO REGIME DE SUSPENSÃO DO 
PRAZO DE PRESCRIÇÃO PREVISTO NO artigo 49º n.º 3 DA LGT

D) A prescrição resulta da necessidade de o sistema fiscal, por um lado, salvaguardar a certeza e 
segurança jurídica dos contribuintes face à actuação da Administração Tributária na cobrança coerciva 
de dívidas tributárias e, por outro lado, impor aos poderes públicos o ónus de concretizar com eficácia 
a cobrança coerciva das dívidas tributárias, objectivos que se encontraram subjacentes ao regime da 
prescrição de dívidas tributárias introduzido pela LGT;

E) A definição do regime da prescrição das obrigações tributárias foi um dos vectores da intervenção 
do legislador no contexto da reforma do sistema fiscal que resultou na aprovação da LGT, com vista 
a evitar o prolongamento dos litígios tributários, apenas admitindo excepcionalmente as situações em 
que os prazos para a conclusão do procedimento e do processo tributário poderiam ser ultrapassados;

F) O artigo 49º, n.º 3, da LGT, determinava que o prazo de prescrição apenas poderia ser suspenso 
no caso de o contribuinte determinar a paragem do processo de execução fiscal através de um acordo 
de pagamento da dívida tributária em prestações ou através do reconhecimento do efeito suspensivo 
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da execução fiscal resultante da reclamação graciosa, do recurso hierárquico ou da impugnação ju-
dicial com prestação de garantia ou com dispensa da mesma por parte da Administração Tributária;

G) O Estado enquanto credor tributário apenas beneficiava da suspensão do prazo de prescrição 
por tempo indeterminado ao abrigo do artigo 49º, n.º 3, da LGT, quando, uma vez instaurado o processo 
de execução fiscal para a cobrança coerciva da dívida, se visse impedido de concretizar essa cobrança, 
por ter acordado com o contribuinte o pagamento em prestação da dívida ou por este ter originado a 
suspensão da execução fiscal em consequência da apresentação de reclamação, recurso hierárquico ou 
impugnação judicial com prestação de garantia idónea ou dispensa da mesma;

H) A suspensão do prazo de prescrição dependia da paragem do processo de execução fiscal 
instaurado para a cobrança coerciva da dívida tributária, sendo então pressuposto para a aplicação do 
artigo 49º, n.º 3, da LGT a existência de um processo de execução fiscal tendo em vista a cobrança da 
dívida em questão;

I) A interpretação extensiva sustentada pelo Tribunal a quo carece de qualquer sustentação no 
teor literal da norma e revela -se desadequada face aos objectivos do legislador fiscal subjacentes à 
aprovação da LGT;

J) A interpretação sustentada pelo Tribunal a quo não é aceitável tendo em conta a falta de ade-
rência ao teor literal do artigo 49º, n.º 3, da LGT, no âmbito das garantias dos contribuintes, sujeito aos 
princípios constitucionais da legalidade, da segurança e certeza jurídicas;

K) O princípio da legalidade fiscal, ínsito no artigo 103º, nºs 2 e 3, da CRP, limita o espaço de 
actuação da Administração Tributária nos domínios que se lhe encontram sujeitos, como é o caso das 
garantias dos contribuintes, condicionando a respectiva actuação aos termos literais dos comandos 
legais aplicáveis;

L) A interpretação do artigo 49º, n.º 3, da LGT, propugnada pelo Tribunal a quo, no sentido de a 
suspensão indeterminada do prazo de prescrição não depender da instauração do processo de execu-
ção fiscal tendente à cobrança coerciva da dívida tributária carece de qualquer apoio no teor literal da 
norma em referência, pelo que é inadmissível face aos princípios constitucionais da legalidade fiscal 
e da tutela da certeza e segurança jurídicas, consagrados, respectivamente, nos artigos 103º, nºs 2 e 3, 
e 2º da CRP, o que se invoca para os devidos efeitos;

M) Uma correcta aplicação do direito, maxime do regime ínsito no artigo 49º, n.º 3, da LGT, 
determina que a suspensão do prazo de prescrição das dívidas tributárias depende de a Administração 
Tributária ter instaurado um processo de execução fiscal tendente à cobrança coerciva da dívida tributária 
cuja tramitação tenha ficado suspensa em consequência de o contribuinte ter apresentado reclamação, 
recurso hierárquico ou impugnação judicial com prestação de garantia ou dispensa da mesma ou ter ce-
lebrado acordo de pagamento da dívida em prestações, impondo -se a esse Douto Tribunal ad quem, caso 
igualmente pugne pelo preenchimento dos pressupostos do recurso de revista previstos no artigo 150º 
do CPTA, a revogação, com fundamento em erro de julgamento, do sentido decisório perfilhado pelo 
Douto Tribunal a quo no seu Acórdão de 11 de Junho de 2013 com o consequente reconhecimento da 
prescrição das dívidas tributárias em referência, o que se peticiona;

DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO RECURSO DE REVISTA PREVISTOS 
NO artigo 150º DO CPTA

N) A questão jurídica acima enunciada reveste importância fundamental, que extravasa o contexto 
do caso concreto da Recorrente, na medida em que se insere no domínio das garantias dos contribuin-
tes, sendo conformada pelos princípios constitucionais da legalidade, certeza e segurança jurídicas e a 
sua clarificação contribuirá para o esclarecimento dos pressupostos da cobrança coerciva de créditos 
tributários por parte da Administração Tributária;

O) A pronúncia desse Douto Tribunal ad quem impõe -se face à necessidade de correcção do en-
tendimento perfilhado pelo Douto Tribunal a quo, bem como por motivos de ordem prática, uma vez 
que a questão de direito em referência poderá colocar -se em casos futuros;

P) No que concerne ao preenchimento do requisito relativo a uma melhor aplicação do direito, 
existe a possibilidade de repetição da presente questão num número indeterminado de casos futuros e 
consequente necessidade de garantir a uniformização desta questão de direito através da intervenção 
desse Douto Tribunal ad quem em sede de recurso de revista;

Q) Face à projecção dos princípios constitucionais da legalidade fiscal, previsto no artigo 101º 
da CRP, e da certeza e segurança jurídicas, decorrentes do princípio do Estado de Direito, previsto 
no artigo 2º da CRP, sobre a matéria em referência, impõe -se uma tomada de posição por parte desse 
Douto Tribunal ad quem;

R) Razões de segurança jurídica impõem uma interpretação uniforme das normas jurídicas, tarefa 
a cargo dos tribunais através da uniformização da jurisprudência  - conseguida de forma mais expedita 
através do recurso de revista previsto no artigo 150º do CPTA;

S) A matéria em questão nos presentes autos assume assinalável complexidade e relevância, tendo 
em conta que se insere no domínio das garantias dos contribuintes, justificando a intervenção desse 
Douto Tribunal ad quem para melhor definir o respectivo enquadramento jurídico.
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T) Por tudo quanto ficou exposto, requer -se a esse Douto Tribunal ad quem que considere preen-
chidos os requisitos «apreciação de questão que, pela sua relevância jurídica [...], se revista de impor-
tância fundamental» e «admissão do recurso ser claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito» previstos no artigo 150º, n.º 1, do CPTA, deles retirando as devidas consequências jurídicas 
aquando da apreciação da questão acima elencada.

1.2. A Fazenda Pública não apresentou contra -alegações.
1.3. O Exmº Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que o recurso 

não devia ser admitido, por não se verificarem os respectivos pressupostos.
1.4. Colhidos que foram os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em 

conferência, tendo em conta que constitui jurisprudência actualmente pacífica nesta Secção de Con-
tencioso Tributário que o recurso de revista excepcional, previsto no artigo 150º CPTA, é admissível 
no âmbito do contencioso tributário.

2. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal.

Tal preceito prevê, assim, a possibilidade recurso de revista excepcional para o STA quando esteja 
em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de im-
portância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito. Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excepcionalidade 
deste recurso, referindo que ele só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito, sob pena 
de se desvirtuarem os fins tidos em vista pelo legislador.

Por conseguinte, este recurso só é admissível se for claramente necessário para uma melhor 
aplicação do direito ou se estivermos perante uma questão que pela sua relevância jurídica ou social 
se revista de importância fundamental.

E como tem sido explicado nos inúmeros acórdãos proferidos por esta formação, que aqui nos 
dispensamos de enumerar, a relevância jurídica fundamental deve ser detectada perante questões de 
direito (substantivo ou processual) que apresentem especial ou elevada complexidade (seja em razão da 
dificuldade das operações exegéticas a efectuar, seja de um enquadramento normativo especialmente 
intrincado, complexo ou confuso, seja da necessidade de compatibilizar diversos regimes legais, prin-
cípios e institutos jurídicos) ou quando a sua análise suscite dúvidas sérias ao nível da jurisprudência 
e/ou da doutrina.

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

Finalmente, a clara necessidade da revista para uma melhor aplicação do direito há -de resultar 
da necessidade de garantir a uniformização do direito, estando em causa matérias importantes tratadas 
pelas instâncias de forma pouco consistente ou contraditória, impondo -se a intervenção do órgão de 
cúpula da justiça como condição para dissipar dúvidas e alcançar melhor aplicação do direito.

Pelo que a admissão do recurso terá lugar, designadamente, quando o caso concreto contém uma 
questão bem caracterizada e passível de se repetir em casos futuros e se suscitem fundadas dúvidas – por 
se verificar uma divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade 
na resolução dos litígios – tornando -se objectivamente útil a intervenção do Supremo Tribunal na 
qualidade de órgão de regulação do sistema, ou quando esteja em causa uma decisão ostensivamente 
errada, juridicamente absurda ou insustentável.

No caso vertente, a questão que a Recorrente pretende dirimir é a de saber se, à face do que dispunha 
o artigo 49º, n.º 3, da LGT – na redacção anterior às alterações introduzidas pela Lei n.º 53 -A/2006, de 
29 de Dezembro – o prazo de prescrição das dívidas tributárias se suspende desde que a Administração 
Tributária se encontre legalmente impedida de cobrar a dívida, independentemente de ter sido ou não 
instaurado processo de execução fiscal.

O acórdão recorrido sustentou a seguinte posição:
«(…) o tribunal a quo considerou que a dívida não se encontrava prescrita visto que, independen-

temente do processo de impugnação ter estado parado por mais de um ano por facto não imputável à 
recorrente, era irrelevante na medida em que por força da dispensa de garantia expressamente reque-
rida pela recorrente a AT estava impedida de cobrar a dívida e, por conseguinte, o prazo prescricional 
mantinha -se suspenso ao abrigo do art. 49º, n.º 3, da LGT, na redacção anterior.

E a decisão não merece censura.
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Com efeito e repetindo o que se disse, é inócuo que o processo de execução não tenha sido instau-
rado. Mesmo que tivesse sido instaurado, teria necessariamente de ser suspenso por força do despacho 
que a pedido da recorrente concedeu a dispensa de prestação de garantia. Neste contexto o n.º 3 do 
art. 49º da LGT deve ser interpretado extensivamente, no sentido de que abrange as situações em que 
o processo de execução não é instaurado por razões atinentes à cobrança imediata dos créditos, nelas 
se incluindo o pedido de dispensa de prestação de garantia ao abrigo do art. 244º do CAC.

Donde, nem tendo sido levantada qualquer discordância nem merecendo censura a argumentação 
aduzida na sentença a propósito do dies a quo do prazo prescricional, do seu cômputo e da sua ex-
tensão, o que nos dispensa de quaisquer outras considerações a tal respeito, resta dizer que o recurso 
no merece provimento por a sentença ter decidido com acerto, ao julgar que a dívida tributária em 
causa ainda não prescreveu.».

Neste recurso, a Recorrente defende que a suspensão do prazo de prescrição dependia de ter sido 
instaurado processo executivo, e que, para esse efeito, irreleva a circunstância de a Administração estar 
legalmente impedida de proceder à cobrança coerciva do crédito, sustentando que o acórdão recorrido 
incorreu em erro de julgamento quanto à interpretação e aplicação do aludido art. 49º, n.º 3, da LGT, 
pondo em causa os princípios da legalidade, da tutela e segurança jurídicas, consagrados nos arts. 103º, 
nºs 2 e 3 e 2º da CRP. E, advogando que a matéria em causa assume relevância jurídica ou social pela 
sua utilidade jurídica, que extravasa os limites da situação singular face à possibilidade da sua repetição 
num número indeterminado de casos futuros, sustenta que o recurso de revista deve ser admitido, com 
vista a uma melhor aplicação e uniformização do direito.

Todavia, tendo presente o decidido no acórdão recorrido, que confirmou o julgado em 1ª instância, 
temos que a questão em análise não se apresenta como particularmente difícil ou confusa do ponto de 
vista jurídico, não demandando a sua resolução a realização de operações exegéticas de maior dificul-
dade, reconduzindo -se, antes, à problemática da suspensão do prazo da prescrição enquanto o credor está 
legalmente impedido de proceder à cobrança do crédito; questão que não revela especial complexidade 
jurídica, até porque não tem suscitado grandes dúvidas ao nível da jurisprudência e da doutrina. O que 
tudo nos leva a concluir no sentido de que a questão não reveste uma “relevância jurídica fundamental” 
face à definição que acima deixámos explicitada.

E também não se vislumbra uma relevância social fundamental na apreciação da dita questão, 
por não se detectar um interesse comunitário significativo, na medida em que os interesses em jogo 
não ultrapassam os limites do caso concreto, até porque a norma em causa se encontra revogada desde 
1 de Janeiro de 2007 e a partir daí o preceito passou a estipular claramente que o prazo de prescrição 
também se suspende «em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas»  - n.º 4 do 
art. 49º na redacção da Lei n.º 53 -A/2006, de 29.12. Isto é, a questão colocada transporta -nos para um 
regime jurídico que já não vigora, e os termos em que a questão é colocada, intrinsecamente ligados à 
situação concreta, não são idóneos a suscitar a discussão de um problema cuja solução possa assumir 
repercussão que extravase do caso sujeito.

Finalmente, embora o acerto da solução encontrada pelo acórdão recorrido possa ser discutível, 
o certo é que ela se suporta em raciocínios e considerações jurídicas em que não se verifica um erro 
ostensivo ou grosseiro. A tese perfilhada pelo acórdão e pela sentença da 1ª instância  - que aquele con-
firmou – constitui uma das soluções plausíveis de direito, e a reiterada discordância com o decidido por 
parte do contribuinte, embora susceptível de legitimar/motivar recurso jurisdicional ordinário (quando 
admissível), revela -se manifesta e processualmente ineficaz para o efeito jurídico processual aqui em 
causa  - admissibilidade da revista excepcional.

Não se verifica, pois, a necessidade de intervenção do órgão de cúpula da jurisdição para melhor 
aplicação do direito.

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

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

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 11 de Dezembro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Valente Torrão — Casimiro Gon-
çalves. 
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 Acórdão de 11 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Pressupostos.

Sumário:

Verificam -se os pressupostos da revista excepcional quanto à apreciação da questão 
da caducidade do direito de impugnar (na sequência de reclamação graciosa) 
liquidações operadas em virtude de retenção na fonte, quando se conclui (i) que 
há necessidade de compatibilizar diferentes regimes potencialmente aplicáveis, 
(ii) que se está perante questões em que a solução alcançada pelo STA assume 
evidente virtualidade de generalização e contribuição para clarificação de casos 
semelhantes e (iii) que, atendendo à própria generalidade da questão, também se 
verifica capacidade de expansão da controvérsia, por se tratar de uma situação 
bem caracterizada e passível de se repetir em casos futuros.

Processo n.º 1487/13 -30.
Recorrente: A……………., S.A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A…………, S.A., com os demais sinais dos autos, vem interpor recurso de revista excepcio-

nal, nos termos do artigo 150º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo 
Sul em 11/10/2011 (complementado pelo acórdão de 07/02/2012 que indeferiu pedido de reforma e de 
aclaração), no recurso que aí correu termos sob o n.º 04513/11.

1.2. Apresentou alegações quanto ao “objecto do recurso” e quanto ao “preenchimento dos pressu-
postos do recurso de revista previstos no artigo 150º do CPTA” sendo que, quanto àqueles (pressupostos 
da revista) as Conclusões respectivas são as seguintes:

AA) Do regime ínsito no artigo 150º, n.º 1, do CPTA resulta depender a interposição de recurso 
de revista da verificação dos seguintes requisitos alternativos, os quais deverão ser apreciados por 
esse Douto Tribunal ad quem: (i) o recurso pressupor a apreciação de questão que, pela sua relevância 
jurídica ou social, se revista de importância fundamental; (ii) o recurso afigurar -se necessário a uma 
melhor aplicação do direito;

BB) Constitui entendimento da Recorrente revestirem as questões jurídicas acima enunciadas 
importância fundamental, na medida em que a sua clarificação permitirá esclarecer que meios gracioso 
e contencioso tem o substituído tributário ao seu dispor quando pretenda reagir de actos de retenção 
na fonte com carácter definitivo que considere desconformes à lei, e, por conseguinte, que requisitos e 
prazos deverá cumprir com vista ao efectivo exercício do seu direito à reposição da legalidade violada 
e, por via disso, do seu direito a uma tutela graciosa e jurisdicional efectivas em conformidade com os 
artigos 20º, n.º 5, e 268º, n.º 4, da CRP;

CC) As questões acima expostas assumem assim uma importância acrescida por a ambivalência 
existente em seu torno não só poder fazer precludir o acesso à via graciosa, mas por irremediavelmente 
também comprometer o acesso à via judicial e, por conseguinte, a uma pronúncia de mérito sobre as 
pretensões oportunamente deduzidas pela Recorrente;

DD) Com efeito, caso esse Douto Tribunal ad quem não venha a tomar posição sobre as questões 
acima referidas, os contribuintes que incorrectamente tenham interpretado a lei e, por via disso, recorrido 
à via graciosa com base em disposição legal inaplicável, igualmente vêem, por força desse seu erro, 
irremediavelmente comprometido o seu subsequente acesso à via judicial;

EE) Por outro lado, proliferarão os casos em que o contribuinte, a fim de evitar a preclusão do seu 
direito decorrente de uma errónea interpretação da lei, tenderá a aplicar o prazo de reacção mais curto, 
não porque o considere aplicável (ou porque este efectivamente o seja), mas porque o mesmo será o 
único que não impossibilitará a preclusão do seu direito, revelando -se semelhante comportamento cen-
surável e a evitar, na medida em que estimula a subversão do sistema jurídico e as garantias concedidas 
aos contribuintes com vista ao adequado e efectivo exercício dos seus direitos;

FF) Acresce que, a pronúncia desse Douto Tribunal ad quem sobre a base legal que o contribuinte 
deve ter em conta quando pretenda reagir de retenções na fonte que considere indevidas impõe -se face 
à necessidade de correcção do entendimento perfilhado pelo Douto Tribunal a quo, o qual, pelas razões 
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acima enunciadas, não se revela consentâneo com a lei, bem como por motivos de ordem prática, uma 
vez que as questões de direito em referência colocar -se -ão em casos futuros (assumindo, por isso, uma 
relevância de grau superior, autónoma e independente das partes envolvidas no processo), tornando-
-se premente o seu célere esclarecimento a fim de se evitar a proliferação do erróneo entendimento 
preconizado pelo Douto Tribunal a quo com a consequente preclusão dos respectivos direitos dos 
contribuintes;

GG) Paralelamente, razões de segurança jurídica impõem uma interpretação uniforme das nor-
mas jurídicas, tarefa a cargo dos tribunais através da uniformização de jurisprudência – conseguida 
através do recurso previsto no artigo 152º do CPTA, mas, de forma até mais expedita (uma vez que 
não é necessário aguardar pelo trânsito em julgado do acórdão recorrido), através do recurso de revista 
previsto no artigo 150º do CPTA;

HH) Este aspecto assume maior premência se se tiver em conta a circunstância de o Douto Tribunal 
ad quem ainda não ter sido chamado a pronunciar -se expressamente sobre esta questão. Acresce que, 
o Douto Tribunal a quo, nos acórdãos em que foi chamado a pronunciar -se sobre a mesma, adoptou 
posição distinta da assumida no aresto ora recorrido – cfr., a título de exemplo, Acórdão do Tribunal 
Central Administrativo Sul n.º 03520/09, de 4 de Outubro de 2011;

II) Do enunciado resulta assim serem relevantes as questões jurídicas cuja apreciação se pretende 
no âmbito do presente recurso, assumindo por isso importância fundamental com vista à clarificação 
da pretensa caducidade do direito da Recorrente a impugnar os actos tributários acima identificados, 
mas também, a um nível mais abrangente, com vista à resolução de todas as situações futuras em que 
tais questões seguramente se colocarão;

JJ) Perante o exposto, requer -se a esse Douto Tribunal ad quem que considere preenchido o requi-
sito relativo à «apreciação de questão que, pela sua relevância jurídica [...], se revista de importância 
fundamental» previsto no artigo 150º, n.º 1, do CPTA, dele retirando as devidas consequências jurídicas 
aquando da apreciação das questões acima elencadas;

KK) No que concerne ao preenchimento do requisito assente na necessária admissão do presente 
recurso com vista a uma melhor aplicação do direito, entende a Recorrente que as considerações ante-
riormente tecidas valem integralmente neste âmbito, contribuindo o julgamento por parte desse Douto 
Tribunal ad quem das questões acima enunciadas cabalmente para uma melhor aplicação do direito, 
permitindo dirimir que meios gracioso e contencioso tem o contribuinte ao seu dispor quando, em 
circunstâncias análogas às da Recorrente, pretenda reagir de acto de retenção na fonte;

LL) Não tendo ainda esse Douto Tribunal ad quem emitido, de modo expresso, pronúncia sobre 
esta matéria, impõe -se a sua tomada de posição em ordem a um resultado interpretativo uniforme, a 
fim de serem evitadas situações de resolução desigualitária de litígios e poderem ser colmatadas falhas 
na aplicação do direito por parte de outras instâncias jurisdicionais;

MM) Perante o exposto, requer -se a esse Douto Tribunal ad quem que considere preenchido o 
requisito relativo à «admissão do recurso ser claramente necessária para uma melhor aplicação do 
direito» previsto no artigo 150º, n.º 1, do CPTA, dele retirando as devidas consequências jurídicas 
aquando da apreciação das questões acima elencadas.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer com o teor seguinte:
«Recurso interposto por A…………. SA, no processo em que é impugnante, sendo impugnada 

a Fazenda Pública:
1. Questão a apreciar:
 - se existe oposição de acórdãos entre o proferido nos autos e o do T.C.A. Sul de 4-10-11 proferido 

no proc. n.º 0352/09 com cópia junta a fls. 685 e ss..
2. Emitindo parecer:
A oposição de acórdãos depende de contradição quanto a idêntica questão fundamental de direito, 

no quadro de idêntica regulamentação jurídica aplicável e de idênticas situações de facto, e da decisão 
proferida não estar de acordo com a jurisprudência mais recentemente consolidada – arts. 284º do 
C.P.P.T., 27º, n.º 1, alínea b) do E.T.A.F. vigente, e art. 152º, nºs. 1, alínea a) e 3 do C.P.T.A. – assim, 
entre outros, acórdãos de 26 -9 -07 e de 2 -5 -2012, proferidos pelo Pleno nos processos 0452/07, 0307/11 
e 0895/11 8 estes 2 últimos a 2 -5 -2012.

Ora, no acórdão recorrido julgou -se no sentido de não ser de sujeitar a reclamação graciosa ne-
cessária os actos de retenções na fonte de I.R.C., com carácter liberatório, resultantes de dividendos 
derivados da detenção de participação em sociedade residente por sociedade não residente com base 
no previsto nos artigos 128º nºs. 2 e 4 – ora 137º – do I.R.C. e 132º do C.P.P.T, enquanto no acórdão 
fundamento, em que foi apreciada situação em que tinha também sido apresentada reclamação, se de-
cidiu ser a mesma obrigatória, sendo a retenção de I.V.A. e juros já em execução fiscal, por não terem 
sido apresentadas com as respectivas declarações os respectivos meios de pagamento.
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A situação de facto é, assim, diversa, sendo que no primeiro caso ocorre substituição tributária, 
sendo a prestação tributária exigida a pessoa diferente do contribuinte, enquanto no segundo caso, em 
que ocorre a repercussão do imposto, quem o suporta e é substituído são contribuintes, justificando -se 
apenas então a posição adoptada no acórdão indicado em fundamento, de fazer sujeitar a impugnação 
a prévia reclamação necessária.

Para o caso de assim se não entender é de assinalar que não foi apresentada certidão de trânsito 
em julgado relativamente ao acórdão fundamento, razão pela qual tal obstará ainda a que se conheça 
da oposição, sendo de solicitar a mesma ao recorrente, ou solicitá -la ao T.C.A. Sul.

3. Concluindo:
Parece ocorrerem razões que obstam a que se conheça do recurso interposto, nomeadamente, por 

não serem de considerar idênticas as situações de facto subjacentes ao direito aplicável, sendo de julgar, 
por isso, findo o recurso por oposição de acórdãos  - art. 288º n.º 2 do C.P.P.T..

1.5. Corridos os vistos legais, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. Nas instâncias julgaram -se provados os factos seguintes:
1. A Impugnante é uma sociedade comercial de Direito espanhol – revestindo a forma jurídica 

de sociedade anónima – cuja actividade principal tem lugar no sector das telecomunicações (cf. cópia 
do certificado emitido pelas autoridades fiscais espanholas para efeitos de aplicação do artigo 2º da 
Directiva n.º 90/435/CE, do Conselho, de 23 de Julho de 1990, relativa ao regime fiscal comum apli-
cável às sociedades -mães e sociedades afiliadas de Estados -membros diferentes a fls. 67 dos autos, e 
respectiva tradução para o português, a fls. 138 -140, dos autos).

2. A Impugnante não dispõe de sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável em território 
nacional, sendo residente para efeitos fiscais em Espanha, nos termos do artigo 4º da “Convenção en-
tre a República Portuguesa e o Reino de Espanha para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão 
Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento e o Capital” (“CEDT Portugal/Espanha”), uma 
vez que é aí considerada residente pela lei fiscal espanhola e aí se encontra sujeita e não isenta, sem 
possibilidade de opção, ao imposto espanhol sobre o rendimento de sociedades (“impuesto sobre socie-
dades”) (cf. cópia do certificado emitido pelas autoridades fiscais espanholas para efeitos de aplicação 
do artigo 2º da Directiva n.º 90/435/CE, do Conselho, de 23 de Julho de 1990, relativa ao regime fiscal 
comum aplicável às sociedades -mães e sociedades afiliadas de Estados -membros diferentes a fls. 67 
dos autos, e respectiva tradução para o português, a fls. 138 -140, dos autos).

3. Em 27 de Maio de 2005, e em 19 de Maio de 2006, a ora impugnante detinha uma partici-
pação directa na “B……………, S.A.” correspondente a 8,78% do respectivo capital social, bem 
como uma participação indirecta, através da “C………...”, correspondente a 0,47% do mesmo (cf. 
cópias da movimentação do dossier de títulos emitida pelo Banco D………, S.A. dos comprovati-
vos das ordens de compra e do documento emitido pelo Banco E……….., a fls. 69 -78, 80 e 82, e 
respectiva tradução certificada para português, a fls. 142 -168, cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido).

4. A participação referida no ponto anterior foi constituída ao longo do período compreendido 
entre 14 de Outubro de 1997 e 17 de Maio de 2004, tendo a impugnante adquirido ao todo 90.632.629 
acções representativas do capital social da “B…………., S.A.” pelo valor de aquisição global de 
EUR 763.803.900,74, aquisição discriminada da seguinte forma (cf. cópias da movimentação do dossier 
de títulos emitida pelo Banco D………, S.A. dos comprovativos das ordens de compra e do documento 
emitido pelo Banco E…………,, a fls. 69 -78, 80 e 82, e respectiva tradução certificada para português, 
a fls. 142 -168, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido): 

Data de aquisição Nº de acções Valor de aquisição Operação

14 -Out -1997. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.650.000 EUR 247.780.349,00 Compra.
14 -Jul -1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665.000 EUR 24.937.500,00  Aumento de capital.
24 -Nov -1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.575.000 EUR 0,00  Stock Split.
04 -Dez -2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.445,625 EUR 69.988.875,00 Aumento de capital.
07 -Dez -2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 EUR 18.800.000,00 Compra.
19 -Jul -2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920.412 EUR 0,00 Aumento de capital.
28 -Abri -2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.128.112 EUR 342.321.192,64 Compra.
28 -Abri -2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.063.480 EUR 46.938.459.,60  Compra.
17 -Mai -2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 EUR 13.037.524,50 Compra.

Totais  . . . . . . . . . . . . . . . 90.632.629 EUR 763.803.900,74
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Data Nº de acções Valor de aquisição Operação

22 -Jun -2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650.000 EUR 5.727.578,40 Compra.
24 -Jun -2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315.000 EUR 2.802.590,28 Compra.
15Jul -2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 EUR 1.731.384,00 Compra.
14 -Set -2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.115.000 EUR 9.553.374,59 Compra.
17 -Set -2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.000 EUR 1.012.234,14 Compra.
24 -Dez -2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.734.270 EUR 60.541.087,30 Compra.
18 -Fev -2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.970 EUR 2.009.760,49 Venda.
12 -Abri -2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.400 EUR 226.433,98 Venda.
18 -Abri -2005  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375,454 EUR 3.448.161,90 Venda.

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 8.517.446 75.683.892,34 

 6. Em 27 de Maio de 2005 e 19 de Maio de 2006, a impugnante auferiu dividendos da sua 
participação na “B……………., S.A.” respectivamente nos montantes de EUR 34.702.526,25 e 
EUR 47.096.285,63 (cf. cópias de avisos de crédito emitidos pelo D……… e pelo E…………., a 
fls. 84, 86, 88 e 90, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido).

7. Os dividendos distribuídos em 2005 foram sujeitos a tributação em Portugal, tendo uma impor-
tância correspondente a 12,5% dos mesmos, no montante de EUR 4.337,815,78, sido objecto de retenção 
na fonte a título de IRC, em resultado da aplicação conjunta dos artigos artigo 80º, n.º 2, alínea c), do 
CIRC e 59º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (“EBF”) (cf. documentos a fls. 84 e 86, cujo teor aqui 
se dá por integralmente reproduzido).

8. Os dividendos distribuídos em 2006 foram sujeitos a tributação em Portugal, tendo uma impor-
tância correspondente a 15% dos mesmos, no montante de EUR 7.064,442,84, sido objecto de retenção 
na fonte a título de IRC, em resultado da aplicação conjunta dos artigos 80º, n.º 2, alínea c), do CIRC 
e 10º n.º 2, alínea b), da CEDT Portugal/Espanha (cf. documentos de fls. 86, 88, e 90 dos autos, cujo 
teor aqui se dá por integralmente reproduzido).

9. Os dividendos distribuídos pela “B…………….., S.A.” e colocados à disposição da Impug-
nante, em 27 de Maio de 2005 e 19 de Maio de 2006, foram sujeitos a retenção na fonte em Portugal 
a título de IRC nos seguintes termos (cf. documentos de fls. 86, 88, e 90 dos autos, cujo teor aqui se 
dá por integralmente reproduzido): 

Data Dividendo bruto Dividendo líquido Retenção

27 -Mai -2005  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EUR 34.702.526,25 EUR 30.364.710,47 EUR 4.337.815,78
19 -Mai -2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 47.096.285,63 EUR 40.031.842,78 EUR 7.064.442,84

Total   . . . . . . . . . . . . EUR 11.402.258,62

 10. Em 3 de Abril de 2007 a impugnante emitiu uma procuração a favor de F…………….., 
G………. e H………., conferindo aos mesmos “com os de substabelecer, os mais amplos poderes em 
direito permitidos, incluindo os de confessar, desistir e transigir bem como os especiais para deduzir 
quaisquer petições, reclamações ou exposições perante a Administração pública”, aqui se dando o res-
pectivo teor por integralmente reproduzido (cf. original a fls. 43, do segundo volume do PAT, e cópia 
certificada a fls. 63, dos autos).

11. Em 17 de Maio de 2007, por não se conformar com as liquidações de imposto por retenção na 
fonte acima referidas, a impugnante apresentou perante a Administração tributária reclamação graciosa 
das mesmas, em sede da qual requereu o reembolso dos montantes retidos na fonte – EUR 11.402,258,62 
– com fundamento numa discriminação injustificada entre accionistas residentes e não residentes em 
Portugal, e concomitante violação do princípio da livre circulação de capitais previsto no artigo 56º 
do Tratado da Comunidade Europeia e, consequentemente, do primado do direito comunitário sobre o 
direito ordinário interno, consagrado no artigo 8º, n.º 4, da Constituição da República Portuguesa (cf. 
cópia do RI da reclamação a fls. 24 -134, dos autos, e a fls. 2 -72, do PAT, 2º volume, cujo teor aqui se 
dá por integralmente reproduzido).

12. A PI da presente impugnação deu entrada no Tribunal tributário de Lisboa em 18 de Dezembro 
de 2007 (cf. carimbo aposto a fls. 1, dos autos).

 5. No período compreendido entre 22 de Junho de 2004 e 18 de Abril de 2005, a impugnante efec-
tuou aquisições e vendas de acções representativas do capital social da “B…………, S.A.” da seguinte 
forma (cf. documento a fls. 82, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido): 
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3.1. No seu douto Parecer, o Exmo. Senhor Procurador Geral -Adjunto pronunciou -se sobre uma 
invocada oposição de acórdãos, concluindo, além do mais, pela não verificação da alegada oposição.

Todavia, apesar de ser certo que a recorrente também interpôs em 23/2/2012 (requerimento de 
fls. 682/683) recurso por oposição de acórdãos, invocando oposição entre o acórdão recorrido e o acór-
dão do TCA Sul, proferido em 4/10/2011, no processo n.º 03520/09, o presente recurso é um recurso 
de revista excepcional (igualmente interposto, em 14/3/2012, pela recorrente).

É, portanto, relativamente a este recurso excepcional de revista, que importa agora, e antes de 
mais, apreciar se ocorrem, ou não, os respectivos pressupostos de admissibilidade.

4.1. Vejamos, então, se o recurso é admissível, face aos pressupostos de admissibilidade contidos 
no art. 150º do CPTA.

Nos nºs. 1 e 5 deste art. 150º do CPTA estabelece -se:
«1  - Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode 

haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a 
apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fun-
damental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito.

(…)
5  - A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do 

n.º 1 compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objecto de apreciação preliminar 
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de 
Contencioso Administrativo».

4.2. Interpretando o n.º 1 deste normativo, o STA tem vindo a acentuar a excepcionalidade deste 
recurso (cfr., por exemplo o ac. de 29/6/2011, rec. n.º 0569/11) no sentido de que o mesmo «quer pela 
sua estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e principalmente, 
pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve ser entendido como um 
recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num número 
limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva», reconduzindo-
-se como o próprio legislador sublinha na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 
93/VIII, a uma “válvula de segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que 
definiu: quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, 
se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária 
para a melhor aplicação do direito.

Na mesma linha de orientação Mário Aroso de Almeida pondera que «não se pretende generalizar 
o recurso de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolu-
ção final dos litígios», cabendo ao STA «dosear a sua intervenção, por forma a permitir que esta via 
funcione como uma válvula de segurança do sistema». (1)

E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos no normativo em causa (relevância 
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do 
recurso para uma melhor aplicação do direito), também a jurisprudência deste STA vem sublinhando que:

 - (i) só se verifica aquela relevância jurídica ou social quando a questão a apreciar for de com-
plexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, de enqua-
dramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar diferentes regimes 
potencialmente aplicáveis.

 - e (ii) só ocorre clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito 
quando se verifique capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situ-
ação singular, designadamente quando o caso concreto revele seguramente a possibilidade de ser visto 
como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada, passível de se repetir em casos futuros e cuja 
decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, ou suscite fundadas 
dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando 
incerteza e instabilidade na resolução dos litígios.

Não se trata, portanto, de uma relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos 
complexo, que seja possível praticar sobre as normas discutidas, mas de uma relevância prática que deve 
ter como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e 
esta, em termos de capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situa-
ção singular (a «melhor aplicação do direito» deva resultar da possibilidade de repetição num número 
indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito: «o que em primeira 
linha está em causa no recurso excepcional de revista não é a solução concreta do caso subjacente, não 
é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo 
a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional. Para isso existem os 
demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um recurso excepcional, que só media-
tamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses»)  - cfr. o ac. desta Secção do STA, 
de 16/6/2010, rec. n.º 296/10, bem como, entre muitos outros, os acs. de 30/5/2007, rec. n.º 0357/07; 
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de 20/5/09, rec. n.º 295/09, de 29/6/2011, rec. n.º 0568/11, de 7/3/2012, rec. n.º 1108/11, de 14/3/12, 
rec. n.º 1110/11, de 21/3/12, rec. n.º 84/12, e de 26/4/12, recs. nºs. 1140/11, 237/12 e 284/12.

E igualmente se vem entendendo que cabe ao recorrente alegar e intentar demonstrar a verificação 
dos ditos requisitos legais de admissibilidade da revista, alegação e demonstração a levar necessaria-
mente ao requerimento inicial ou de interposição – cfr. arts. 676º n.º 2, 684º nºs. 1 e 2, e 685º -A, nºs. 
1 e 2 do CPC (neste sentido, entre outros, os acórdãos do STA de 2/3/2006, 27/4/2006 e 30/4/2013, 
proferidos, respectivamente, nos processos nºs. 183/06, 333/06 e 0309/13).

4.3. No caso presente, a recorrente deduzira impugnação judicial das liquidações de IRC (por 
retenção na fonte) relativo aos exercícios de 2005 e 2006, 4.337.815,78 Euros e 7.064.442,84 Euros, 
respectivamente, e ocorrida aquando da colocação à disposição dos dividendos que auferiu da sua 
participação na sociedade comercial anónima portuguesa B……….., S.A..

Por sentença proferida no Tribunal Tributário de Lisboa foi, desde logo, julgada improcedente uma 
das questões prévias que fora suscitada pela Fazenda Pública (a da caducidade do direito de acção); 
e tendo, no seguimento, sido apreciado o mérito da impugnação, foi a mesma julgada procedente e 
anuladas as liquidações impugnadas.

Interpondo recurso desta decisão para o TCA Sul, a Fazenda Pública invocou, além do mais, erro 
de julgamento quanto à questão da caducidade do direito à impugnação: alegando que a reclamação 
graciosa apresentada pela impugnante, por ter por fundamento apenas matéria de direito, não era re-
clamação necessária e devia ser apresentada nos prazos gerais previstos no n.º 1 do art. 70º do CPPT 
e que a impugnação não dependia do despacho que sobre aquela recaísse, nos termos do disposto no 
n.º 6 do art. 132º do CPPT; pelo que a impugnação devia ser apresentada no prazo do n.º 1 do art. 102º 
do CPPT e, por ter sido apresentada muito depois, se revela intempestiva.

No acórdão recorrido, o TCAS veio a concluir pela procedência do recurso, quanto à questão 
prévia da caducidade do direito de impugnação e pela consequente revogação da sentença.

Para tanto, o acórdão do TCAS considera o seguinte:
«Os actos tributários impugnados nos presentes autos referem -se à liquidação do IRC (por retenção 

na fonte) relativo aos exercícios de 2004 e 2005, nos montantes, respectivamente, de € 4.337.815,78 
e € 7.064.442,84.

A sentença recorrida julgou improcedente a alegada caducidade do direito à impugnação judicial 
com a seguinte fundamentação:

“(…)Quanto à alegada caducidade do direito de acção, suscitada pela Fazenda Pública por 
considerar que aplicando -se ao caso o disposto no art. 131º, n.º 3, por remissão do art. 132º, n.º 6, 
ambos do CPPT, a reclamação deveria ter sido apresentada nos prazos gerais do art. 70º, n.º 1, e a 
impugnação no prazo previsto no art. 102º, n.º 1, do mesmo diploma.

Por força do princípio pro actione plasmado no art. 7º do CPTA [aplicável ex vi do art. 2º, 
alínea c), do CPPT], para efectivação do direito de acesso à justiça, as normas processuais devem 
ser interpretadas no sentido de promover a emissão sobre pronúncias sobre o mérito das pretensões 
formuladas.

Assim, naquilo que não resulte expressamente do texto da norma processual, deverá a mesma ser 
interpretada no sentido mais favorável ao particular, no sentido de promover no processo a emissão 
de pronúncias de mérito e não meramente formais.

Deste modo, e apesar de no caso a reclamação graciosa não ser necessária, por estar em causa 
uma questão de direito, nada impedia a impugnante de recorrer à via graciosa, sendo nesse caso 
aplicáveis os prazos previstos no art. 132º, n.º 3 e 5, do CPPT, por constituírem regra especial face ao 
disposto no art. 70º, n.º 1, do mesmo diploma, nada resultando expressamente em contrário da lei.

Donde julgo improcedente a questão da caducidade do direito de acção.”
Vejamos se assim será.
Sob a epígrafe de impugnação em caso de autoliquidação dispõe o art. 131º do CPPT o se-

guinte:
“1 - Em caso de erro na autoliquidação, a impugnação será obrigatoriamente precedida de 

reclamação graciosa dirigida ao dirigente do órgão periférico regional da administração tributária, 
no prazo de 2 anos após a apresentação da declaração.

2 - Em caso de indeferimento expresso ou tácito da reclamação, o contribuinte poderá impugnar, 
no prazo de 30 dias, a liquidação que efectuou, contados respectivamente, a partir da notificação do 
indeferimento ou da formação da presunção do indeferimento tácito.

3 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, quando o seu fundamento for exclusivamente 
matéria de direito e a autoliquidação tiver sido efectuada de acordo com orientações genéricas emi-
tidas pela administração tributária, o prazo para a impugnação não depende de reclamação prévia, 
devendo a impugnação ser apresentada no prazo do n.º 1 do artigo 102º.”

A reclamação prévia prevista no n.º 1 deste art. 131º do CPPT é aqui qualificada como obriga-
tória para abrir a via contenciosa, se o seu fundamento não for exclusivamente matéria de direito e 
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a autoliquidação não tiver sido efectuada de acordo com orientações genéricas emitidas pela admi-
nistração tributária.

Nos casos em que o fundamento de impugnação for exclusivamente matéria de direito e a auto-
liquidação for efectuada com base em orientações genéricas a impugnação judicial não depende de 
prévia reclamação graciosa.

O art. 132º, n.º 6 do CPPT - impugnação em caso de retenção na fonte - remete para o disposto 
no art. 131º, n.º 3 do CPPT.

No entanto, não há qualquer obstáculo a que tal reclamação graciosa facultativa seja apresen-
tada, nos termos gerais previstos no art. 70º do CPPT, sendo o efeito da sua apresentação meramente 
devolutivo de acordo com o disposto no art. 69º -f) do CPPT, com excepção da prestação de garantia 
em processo de execução fiscal (cfr. arts. 169º, n.º 1, 195º e 199º do CPPT).

As retenções na fonte ora impugnadas foram efectuadas em 27.05.05 e 19.05.06, aquando da 
distribuição de dividendos pela B… … …, SA.

A reclamação graciosa apresentada pela ora recorrida foi -o em 17.05.07, com fundamento numa 
discriminação injustificada entre accionistas residentes e não residentes em Portugal e concomitante 
violação do princípio da livre circulação de capitais previsto no art. 56º do TCE e, consequentemente, do 
primado do Direito Comunitário sobre o Direito ordinário interno, consagrado no art. 8º, n.º 4 da CRP.

Atendendo a que a matéria invocada em tal reclamação graciosa é exclusivamente de direito, visto 
tratar -se da compatibilidade da lei nacional com o direito comunitário, e que a presente impugnação 
judicial não dependia de qualquer prévia reclamação graciosa obrigatória, o prazo para apresentação 
da reclamação por parte da impugnante é o prazo previsto no art. 70º, n.º 1 do CPPT - 120 dias a contar 
dos factos previstos no n.º 1 do art. 102º do CPPT - e o prazo para apresentação da impugnação é o 
prazo previsto no art. 102º, n.º 1 do CPPT - 90 dias.

Sendo as normas contidas nos arts. 131º e 132º do CPPT normas de cariz especial porque res-
peitantes a impugnação dos actos de autoliquidação, substituição tributária, pagamentos por conta e 
casos de retenção na fonte, tal especialidade só se mantém dentre dos pressupostos previstos em tais 
normas, quer quanto à natureza da reclamação aí prevista quer quanto ao prazo especial aí previsto 
para a reclamação obrigatória, não afastando o regime geral das reclamações graciosas facultativas, 
não havendo qualquer obstáculo a que estas sejam apresentadas nos termos gerais previstos para as 
mesmas nem alterando o efeito não suspensivo da sua dedução.

Dito de outro modo, a reclamação graciosa facultativa apresentada em caso de retenção na fonte 
segue o regime geral previsto nos arts. 68º e ss. do CPPT, não suspendendo o prazo para a apresentação 
da respectiva impugnação judicial.

Ora, no caso dos autos, alega a recorrida que a reclamação graciosa por si apresentada em 
17.05.07 foi apresentada nos termos do disposto no art. 132º, nºs. 3 e 4 do CPPT e art. 128º, nºs. 2 e 4 do 
CIRC (na redacção então em vigor), defendendo que o prazo de dois anos previsto em tais disposições 
legais se aplica ao seu caso. Mas, como já se referiu, à impugnação aqui prevista aplica -se o n.º 3 do 
art. 131º do CPPT, pelo que, estando -se perante uma reclamação cujo fundamento é exclusivamente 
matéria de direito - compatibilidade da lei nacional com o direito comunitário - e não se invocando 
qualquer erro quer nos factos em que assentou a liquidação ou qualquer erro na aplicação das normas 
legais respectiva, a presente impugnação judicial não dependia de qualquer reclamação, pelo que a 
mesma deveria ter sido apresentada no prazo legal previsto no art. 102º do CPPT.

Alega a recorrida que, de acordo com o disposto no art. 132º do CPPT, sempre a reclamação 
apresentada estaria em tempo - prazo de dois anos previsto no n.º 1 do art. 131º  - porque a retenção na 
fonte não foi efectuada de acordo com orientações genéricas emitidas pela Administração Tributária, 
que são inexistentes, seja porque em abstracto a possibilidade de impugnação directa não altera o prazo 
de dois anos para a reclamação graciosa, apenas faz com esta se revista de natureza facultativa.

A este respeito importa referir que (o) art. 131º, n.º 3 do CPPT ao prescrever como requisitos 
cumulativos os contidos na sua normação para que a reclamação seja meramente facultativa não altera 
o prazo geral previsto no CPPT para apresentação de tal reclamação, relevando tal exigência legal 
para efeitos de admissão ou rejeição da mesma ou da sua procedência ou improcedência, mas nunca 
para efeitos do pressuposto relativo ao prazo de apresentação da mesma.

Contrariamente ao defendido pela ora recorrida, a possibilidade de impugnação directa pre-
vista no art. 131º, n.º 3 do CPPT, precisamente porque não depende de reclamação graciosa, admite 
a apresentação de reclamação graciosa facultativa, como não podia deixar de ser face às garantias 
legais dos contribuintes contra actos da administração que reputem de lesivos, sendo o prazo para 
apresentação de tal reclamação o prazo previsto no CPPT para as reclamações graciosas facultativas 
e supra referido.

Por outro lado, o facto de a reclamação apresentada pela ora recorrida conter no seu intróito que 
é apresentada nos termos do art. 128º, nºs. 2 a 4 do CIRC, só por si não dá à reclamante o direito ao 
prazo de dois anos aí previsto, aliás à semelhança do prazo previsto no art. 132º, n.º 3 do CPPT, pois 
que sobre a mesma impendia o ónus de apresentar reclamação graciosa nos precisos termos prescritos 
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em tais normativos, designadamente que se estava perante situação em que foi feita entrega de imposto 
superior ao retido e não foi possível descontá -lo em entregas seguintes da mesma natureza a realizar 
no ano em que ocorreu o pagamento indevido (cfr. art. 132º, nºs. 1 a 3 do CPPT e art. 128º, n.º 2 a 4 
do CIRC então em vigor), para poder beneficiar de tal prazo alargado e que é especialmente previsto 
para os casos tipificados em tais normativos legais.

Não o tendo feito, e tendo fundamentado a sua reclamação apenas na discriminação injustificada 
entre accionistas residentes e não residentes em Portugal e concomitante violação do princípio da 
livre circulação de capitais previsto no art. 56º do TCE e, consequentemente, do primado do Direito 
Comunitário sobre o Direito ordinário interno, consagrado no art. 8º, n.º 4 da CRP, a reclamação assim 
apresentada é uma reclamação meramente facultativa, sendo a apresentação da presente impugnação 
intempestiva pois foi apresentada para além do prazo de 90 dias previsto no art. 102º, n.º 1 do CPPT, 
sendo certo que nenhum vício determinante da nulidade da liquidação impugnada foi invocado.

Por último, referira -se que a sentença recorrida considerou que, face ao princípio “pro actione 
plasmado no art. 7º do CPTA [aplicável ex vi do art. 2º, alínea c), do CPPT], para efectivação do 
direito de acesso à justiça, as normas processuais devem ser interpretadas no sentido de promover a 
emissão sobre pronúncias sobre o mérito das pretensões formuladas.”

“Assim, (…), e apesar de no caso a reclamação graciosa não ser necessária, por estar em causa 
uma questão de direito, nada impedia a impugnante de recorrer à via graciosa, sendo nesse caso 
aplicáveis os prazos previstos no art. 132º, n.º 3 e 5, do CPPT, por constituírem regra especial face ao 
disposto no art. 70º, n.º 1, do mesmo diploma, nada resultando expressamente em contrário da lei.”

Este entendimento não se acompanha. O princípio “pro actione plasmado no art. 7º do CPTA”, 
ou seja, o princípio da promoção do acesso à justiça como o legislador lhe chamou e a que Mário 
Esteves de Oliveira e Rodrigo Esteves de Oliveira chamam de princípio do favor do processo, - não 
significa - nem era essa, claro, a intenção do legislador  -, muito longe disso, que os tribunais devam 
fazer tábua rasa das normas jurídicas onde vão consagrados os pressupostos processuais (salvo no 
caso especial da parte final do art. 288º/3 do CPC) ou outros requisitos e condições da prática regu-
lar dos actos processuais das partes. O processo administrativo não é propriamente dominado pelo 
princípio da informalidade: as regras processuais, mesmo que puramente adjectivas, são postas em 
consideração de interesses e valores relevantes, como os da segurança, da ordem pública, da justiça 
e da eficiência - e são para (fazer) cumprir, como é óbvio. O que se pede é que, pelo menos, quando 
subsistam dúvidas sobre o seu sentido e alcance ou quando da sua aplicação «cega», «literal», resulte 
uma injustiça grosseira ou uma sanção absolutamente gratuita, os tribunais as interpretem e apliquem 
no sentido mais favorável (ou menos desfavorável) à continuação do processo. Por outro lado, deve 
entender -se que o princípio em causa só é operativo quando se não lhe oponha o «favor» de um outro 
princípio com maior dignidade processual, como o do contraditório ou da igualdade, por exemplo: 
não pode considerar -se validamente praticado um acto processual de uma das partes ao abrigo de uma 
interpretação favorável da norma aplicável, se isso redundar num sacrifício do direito do contraditório 
da outra parte.” (cfr. autores citados in CPTA, vol. I, anot., Almedina, pag. 148/149).

Ora, se o juiz, em obediência a tal princípio, deve afastar interpretações estritamente formalistas 
das normas processuais, tendo vista o conhecimento de mérito da questão controvertida, não pode o 
mesmo, em qualquer caso, “deixar de aplicar as regras de hermenêutica consubstanciadas no artigo 9º 
do Código Civil, pelo que lhe cumpre, de entre os vários sentidos possíveis da norma, aplicar aquele 
que lhe permita realizar a finalidade do processo, mas sem recair numa interpretação que não tenha 
na letra da lei um mínimo de correspondência verbal.” (cfr. Carlos Alberto F. Cadilha, in Dicionário 
de Contencioso Administrativo, pag. 539).

Louvando -nos nas palavras transcritas dos autores referidos, diremos que a invocação do princípio 
pro actione feita na sentença recorrida não tem qualquer sustentação fáctica ou legal.

Pelo exposto, atentos os fundamentos invocados, mostra -se procedente a alegação da caduci-
dade do direito à impugnação, ficando prejudicado o conhecimento das demais questões, carecendo 
a sentença recorrida de ser revogada, julgando -se a impugnação intempestiva com a consequente 
absolvição da Fazenda Pública da instância.»

4.4. Discorda a recorrente, alegando que:
(i)  - O n.º 3 do art. 128º do CIRC é norma especial na fixação do prazo para apresentação de 

reclamação graciosa pelo substituído tributário de liquidações operadas por retenção na fonte a título 
definitivo, o que determina desde logo o afastamento dos prazos gerais previstos no CPPT (no caso, 
no n.º 1 do seu art. 70º).

(ii)  - O n.º 3 do art. 128º do CIRC não estabelece como requisito eliminatório da sua aplicação 
ser a matéria objecto de discussão exclusivamente de direito, aplicando -se invariavelmente a quaisquer 
reclamações graciosas a apresentar por substituídos tributários de liquidações de IRC operadas por 
retenção na finte de carácter definitivo.

(iii)  - Não resulta do dito art. 128º do CIRC que ele só seja aplicável quando «foi feita entrega de 
imposto superior ao retido» e não tenha sido «possível descontá -lo em entregas seguintes da mesma 
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natureza a realizar no ano em que ocorreu o pagamento indevido». Até porque aqui só se regula a re-
clamação graciosa por parte do substituído tributário e não já a apresentada pelo substituto tributário.

(iv)  - Quanto à impugnação apresentada em 18/12/2007, ela também é tempestiva, de acordo com 
o regime constante dos arts. 57º, nºs. 1 e 5 da LGT e 132º, n.º 5 do CPPT (este aplicável por remissão 
do n.º 4 do art. 128º do CIRC). É que o contribuinte tem o prazo de 30 dias, para impugnar os actos 
de retenção na fonte, após a formação da presunção de indeferimento tácito de reclamação graciosa. 
E tendo a reclamação sido apresentada em 17/5/2007, a presunção de indeferimento tácito ocorreu em 
19/11/2007 (art. 57º, nºs. 1 e 5 da LGT e alínea e) do art. 279º do CCivil – este por força do n.º 1 do 
art. 20º do CPPT), então a recorrente poderia ter apresentado a impugnação judicial até 19/12/2007. 
Tendo -o feito em 18/12/2007, estava em tempo.

É que não é aplicável o prazo de 90 dias do n.º 1 do art. 102º do CPPT (que é uma norma geral), em 
face da norma especial (nº 5 do art. 132º do CPPT, aplicável por força do n.º 4 do art. 128º do CIRC).

4.5. A recorrente continua, portanto, a sustentar, em sede do presente recurso de revista excepcio-
nal, que devem ser apreciadas as questões jurídicas seguintes:

 - determinação do prazo de reclamação graciosa – com fundamento em matéria exclusivamente 
de direito – concedido a entidade não residente, sem estabelecimento estável, em território nacional 
para efeitos de actos de retenções na fonte de IRC, com carácter liberatório, resultantes do auferimento 
de dividendos derivados da detenção de participações em sociedades residentes para efeitos fiscais em 
Portugal;

 - determinação do prazo da impugnação judicial na sequência da formação de decisão de inde-
ferimento tácito dessa mesma reclamação graciosa nos termos do art. 57º, nºs. 1 e 5 da LGT, do prazo 
de impugnação judicial daqueles actos tributários.

E sustenta que tais questões devem ser aqui apreciadas porque
 - (i) revestem importância fundamental, na medida em que a sua clarificação permitirá esclarecer 

que meios gracioso e contencioso tem o substituído tributário ao seu dispor quando pretenda reagir de 
actos de retenção na fonte com carácter definitivo que considere desconformes à lei, e, por conseguinte, 
que requisitos e prazos deverá cumprir com vista ao efectivo exercício do seu direito à reposição da 
legalidade violada e, por via disso, do seu direito a uma tutela graciosa e jurisdicional efectivas em 
conformidade com os artigos 20º, n.º 5, e 268º, n.º 4, da CRP, sendo que se o STA não tomar posição 
sobre as ditas questões, por um lado os contribuintes que incorrectamente tenham interpretado a lei e, 
por via disso, recorrido à via graciosa com base em disposição legal inaplicável, também vêem, por 
força desse seu erro, comprometido o seu subsequente acesso à via judicial;

e porque
 - (ii) por outro lado, proliferarão os casos em que o contribuinte, a fim de evitar a preclusão do 

seu direito decorrente de uma errónea interpretação da lei, tenderá a aplicar o prazo de reacção mais 
curto, não porque o considere aplicável (ou porque este efectivamente o seja), mas porque o mesmo 
será o único que não impossibilitará a preclusão do seu direito, revelando -se semelhante comporta-
mento censurável e a evitar, na medida em que estimula a subversão do sistema jurídico e as garantias 
concedidas aos contribuintes com vista ao adequado e efectivo exercício dos seus direitos.

4.6. Ou seja, avulta no recurso, sobretudo a questão da compatibilização [à luz do disposto no 
art. 137º, nºs. 2 e 4, do CIRC (anterior art. 128º), nos arts. 68º a 70º, 131º, nºs. 1 e 3 e 132º, nºs. 1 e 
3 do CPPT e 57º da LGT], dos regimes e prazos da apresentação da reclamação graciosa e da sub-
sequente impugnação judicial, por parte do contribuinte substituído, em caso de retenção na fonte. E 
que se reconduz, nomeadamente, a apreciar se nos casos de reclamação, pelo titular dos rendimentos 
ou seu representante, da retenção na fonte de importâncias indevidas, tal reclamação, mesmo quando 
facultativa, deve ser apresentada no prazo de dois anos mencionado no n.º 3 do art. 137º (redacção 
actual) do CIRC, ou se, nos casos em que a lei não obriga à prévia interposição de reclamação prevista 
no art. 131º do CPPT para viabilizar o acesso à via contenciosa de impugnação da retenção na fonte, 
o contribuinte (substituído) ficará sujeito, caso queira reclamar do acto, a apresentar a reclamação no 
prazo geral previsto no art. 70º do CPPT (120 dias) ou se pode deduzi -la nos termos e prazo previstos 
no n.º 1 do art. 131º do CPPT (2 anos).

Questão que, em termos da interpretação legal dos normativos que relevam, parece reflectir alguma 
falta de clareza destes, pois, como aponta o Cons. Jorge Lopes de Sousa (2) «apesar da incongruência 
que existe no estabelecimento de prazos distintos de impugnação judicial e de reclamação graciosa, a 
interpretar -se o n.º 3 do art. 131º como manifestação de uma opção legislativa no sentido da aplicação 
do “regime normal” de impugnação nos casos em que estiver em causa apenas matéria de direito e o 
contribuinte tenha seguido orientações genéricas da administração tributária, seria corolário dessa 
opção pelo afastamento do regime especial de impugnação de actos de liquidação que a reclamação 
graciosa também se fizesse nos termos normais previstos nos arts. 69º e seguintes do CPPT». Interpre-
tação que, contudo, parece «inconciliável com a indicação feita na parte inicial do n.º 3 do art. 131º 
de que o que aí se estabelece é “sem prejuízo do disposto nos números anteriores”, o que se traduz 
na possibilidade de reclamação graciosa no prazo de dois anos. Aliás, não se justificaria adoptar um 
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prazo curto para a reclamação graciosa com base em fundamentos de direito e um prazo mais longo 
para a reclamação graciosa que inclui no seu objecto matéria de facto, cumulada ou não com matéria 
de direito, pois, o contribuinte facilmente poderia beneficiar deste prazo mais longo, mesmo que a sua 
discordância real assentasse apenas em matéria de direito, bastando para isso «inventar» discordância 
com qualquer matéria de facto para juntar ao seu fundamento de direito, o que, naturalmente, não 
representaria dificuldade apreciável. (...)

Por outro lado, se não há razões de segurança jurídica que, nestes casos de autoliquidação em 
que está em causa matéria de direito e se seguiram orientações genéricas da administração tributária, 
exijam uma restrição a 90 dias do prazo de impugnação judicial, a imposição desnecessária da perda 
do direito de impugnação contenciosa directa será incompaginável com os princípios constitucionais 
da necessidade e proporcionalidade (art. 18º, n.º 2, da CRP). Por isso, é duvidosa a constitucionali-
dade da fixação de prazo feita no n.º 3, e a considerar -se que é inconstitucional deverá admitir -se a 
possibilidade de deduzir impugnação judicial até ao prazo de dois anos.

Ainda por outro lado, não se pode encontrar qualquer justificação razoável para que, decorrido 
o prazo de 90 dias, se vá impor ao contribuinte a apresentação de uma reclamação graciosa para 
recuperar a possibilidade de impugnação judicial quando a previsão da possibilidade de impugnação 
contenciosa directa prevista no n.º 3 só se pode justificar porque, nesses casos, na perspectiva legis-
lativa, ela se considera desnecessária.».

Daí que, continua o citado autor, «na linha jurisprudencial que o STA tem vindo a adoptar em 
situações semelhantes em que há incontornáveis contradições na previsão de prazos de impugnação 
contenciosa e administrativa, nos casos em que há suporte textual na lei para os contribuintes forma-
rem expectativas sobre possibilidade de impugnação em prazo alargado, nunca deverá resolver -se a 
contradição no sentido de uma interpretação restritiva da norma que prevê o prazo alargado, pois uma 
interpretação desse tipo, que se reconduzisse à aplicação de um prazo mais curto do que o que resulta do 
texto da lei poderia ofender o direito de impugnação contenciosa de actos lesivos, constitucionalmente 
garantido, que supõe que a via de acesso à impugnação contenciosa seja clara e não labiríntica, o que 
é reclamado com mais veemência quando estão em causa meios processuais que podem ser accionados 
pelo próprio contribuinte, sem representação por advogado (art. 6º, n.º 1, do CPPT)».

Aquela questão da compatibilização dos regimes e prazos da apresentação da reclamação graciosa e 
da subsequente impugnação judicial, por parte do contribuinte substituído, em caso de retenção na fonte 
reconduz -se, portanto, a questão juridicamente relevante, central quer na apreciação da caducidade do 
direito de impugnar (na sequência de reclamação graciosa) liquidações operadas em virtude de retenção 
na fonte, quer na necessidade de compatibilizar diferentes regimes potencialmente aplicáveis, sendo 
que a solução alcançada pelo STA (não se conhecendo pronúncia explícita e directa sobre a matéria) 
assume evidente virtualidade de generalização e contribuição para clarificação de casos semelhantes.

Por outro lado, atendendo à própria generalidade da questão, também se verifica capacidade de 
expansão da controvérsia, por se tratar de uma situação bem caracterizada e passível de se repetir em 
casos futuros.

E, assim, estão verificados os requisitos de relevância jurídica e social para que se considere a 
questão de importância fundamental, para efeitos do disposto no n.º 1 do art. 150º do CPTA.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em admitir o presente recurso, por se considerar que estão preenchidos 

os pressupostos a que se refere o n.º 1 do artigo 150º do CPTA.
Sem custas nesta fase.
Lisboa, 11 de Dezembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Valente 

Torrão.

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

(2) Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., vol. II, pp. 408/409. 

 Acórdão de 11 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Pressupostos.
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Sumário:

Atenta a natureza excepcional do recurso de revista previsto no art. 150º do CPTA, 
(quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância 
jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão 
do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito), não 
se verificam os respectivos pressupostos se a questão suscitada se reconduz, no 
essencial, à de apreciar se, a partir da dissolução/liquidação da sociedade, o sócio 
gerente passou a ser solidariamente responsável pelas dívidas da sociedade, mas 
não podendo as mesmas ser -lhe exigidas porque o seu nome não figura no título 
executivo.

Processo n.º 1573/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…………………..
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública interpõe recurso de revista excepcional, nos termos do artigo 150º do 

CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul em 9/4/2013, no recurso que aí 
correu termos sob o n.º 06292/13.

1.2. Apresentou alegações que remata com as Conclusões seguintes:
A) Quanto à questão que considera que, a partir da dissolução da sociedade o oponente passou a 

ser solidariamente responsável pelas dividas da sociedade, mas não podendo nunca as mesmas lhe ser 
exigidas, porque o seu nome não figura no título executivo, faz, salvo o devido respeito, uma errada 
interpretação e aplicação das normas supra indicadas, razão pelas qual consideramos que se verificam os 
requisitos que permitem a interposição de recurso de revista para o STA, nos termos do art. 150º do CPTA.

B) Tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos da utilidade jurídica, com 
capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular, decorrendo, da 
interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo como escopo a 
uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num número indetermi-
nado de casos futuros.

C) Isto tendo em conta não só a pertinência da questão jurídica centrada na consideração de o título 
executivo que fundamenta o PEF instaurado à sociedade dissolvida, pela natureza da dívida vincula 
também os sócios que são devedores originários e solidários com essa sociedade.

D) Como se vê, são questões susceptíveis de requerer uma apreciação por parte do STA, tendo em 
vista a necessidade de uma melhor aplicação do direito, neste e em outros casos concretos.

E) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre matéria 
acerca da qual é necessário clarificar a aplicação do direito a estes casos, sendo certo que a resposta a dar 
a essa questão pode interessar a um leque alargado de interessados e eventuais casos futuros, pelo que, o 
presente recurso servirá para uma melhor e, a partir da pronúncia do STA, uniforme aplicação do direito.

F) Quanto ao mérito do presente recurso o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, 
uma errada interpretação e aplicação da lei, art. 18º n.º 3 art. 23º da LGT aos factos, pelo que, não se 
deve manter.

G) Ora, salvo o devido respeito, tal entendimento, de que o sócio gerente é parte ilegítima na 
execução por não figurar no título executivo, desrespeitou as referidas disposições legais, porquanto, 
na prática, admite que a responsabilidade originária e solidária carece de requisitos formais que não 
estão previstos na lei.

H) Com efeito, impede -se assim, que a AT possa responsabilizar o gerente, que também era sócio 
e por isso responsável originário pelas dívidas, invocando a sua ilegitimidade na execução fiscal, por 
não figurar enquanto sócio no título executivo.

I) Ora, nas situações em que, o PEF é instaurado contra a sociedade e esta já se encontra dissol-
vida, se de acordo com a lei, os sócios são originariamente responsáveis e solidariamente responsáveis 
pelas dívidas da sociedade devedora, não exige a lei que o seu nome figure no titulo executivo, pois a 
responsabilidade já decorre da qualidade de sócio constante do título constitutivo da sociedade.

J) Caso a decisão do Acórdão recorrido prevaleça, ficará a Administração limitada quanto à cobrança 
de dívidas tributárias de sociedades entretanto dissolvidas e cujo título executivo não mencione os nomes 
dos sócios, sendo que essa qualidade pela sua natureza não tem de ser atribuída, mas decorre da lei.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser admitido o presente recurso de 
revista e, analisado o mérito do recurso, deve ser dado provimento ao mesmo, revogando -se o Acórdão 
recorrido, com todas as legais consequências.
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1.3. O recorrido apresentou contra -alegações concluindo pela confirmação do julgado recorrido, 
e sustentando, em síntese, que o acórdão recorrido interpretou e aplicou correctamente o acervo nor-
mativo aqui em equação e que, de todo o modo, atento o disposto no n.º 2 do art. 147º do Código das 
Sociedades Comerciais, só os sócios (todos) da sociedade originária devedora à data da dissolução e 
encerramento societário respondem ilimitada e solidariamente pelas dívidas daquela sociedade, donde 
se infere que, correspectivamente, jamais o aqui recorrido poderia responder ilimitada e solidariamente 
por aquela dívida, na medida em que nem sequer era sócio (nem mesmo gerente) da B……………. à 
data do encerramento societário.

1.4. O MP emite Parecer com o teor seguinte, além do mais:
«Parece -nos que, salvo melhor juízo, a revista não deve ser admitida.
Nos termos do estatuído no artigo 150º/1 do CPTA o recurso excepcional de revista ali regulado 

só é admissível quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
e social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente ne-
cessária para uma melhor aplicação do direito.

É jurisprudência reiterada ((1) Acórdãos do STA, de 14 de Setembro de 2011, 16 de Novembro de 
2011 e 12 de Janeiro de 2012, proferidos nos recursos números 0387/11, 0740/11 e 0899/11, disponíveis 
no sítio da Internet www.dgsi.pt.) da SCT deste STA que:

1. O recurso de revista excepcional regulado no artigo 150º do CPTA, pelo seu carácter excep-
cional, estrutura e requisitos, não pode entender -se como de índole generalizada mas antes limitada, 
de modo a que funcione como uma válvula de escape do sistema, só sendo admissível se estivermos 
perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social se revista de importância fundamental, 
ou que, por mor dessa questão, a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito.

2. Assim sendo, este tipo de recurso só se justifica se estamos perante questão que é, manifesta-
mente, susceptível de se repetir num número de casos futuros indeterminados, isto é, se se verifica a 
capacidade de expansão da controvérsia que legitima o recurso de revista como garantia de uniformi-
zação do direito nas vestes da sua aplicação prática.

Não é de admitir o recurso de revista excepcional quando se está perante uma questão pontual e 
puramente individual, que não é particularmente complexa ou melindrosa do ponto de vista jurídico e 
não reveste uma importância fundamental do ponto de vista social, e quando não se invoca que a dou-
trina e/ou jurisprudência se tenha vindo a pronunciar em sentido divergente sobre a questão, tomando 
necessária a sua clarificação de forma a obter a melhor aplicação do direito, nem se invoca ou vislumbra 
que tenha ocorrido um erro manifesto ou grosseiro na decisão recorrida” ((2) Acórdão do STA, de 21 de 
Março de 2012 -P. 084/12, disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt.).

A questão que a recorrente pretende ver apreciada consiste em saber se, a partir da dissolução/liqui-
dação da sociedade o sócio  - gerente passou a ser solidariamente responsável pelas dívidas da sociedade, 
mas não podendo as mesmas ser exigidas porquanto o seu nome não figura no título executivo.

A nosso ver, ressalvado melhor juízo, não se verifica uma capacidade de expansão da controvér-
sia que legitime a admissão da revista como garantia de uniformização do direito nas vestes da sua 
aplicação prática.

De facto, estamos perante uma situação pontual, que não é particularmente complexa ou melindrosa 
do ponto de vista jurídico, nem revestindo uma importância fundamental do ponto de vista social.

De facto, estamos perante uma questão muito concreta de fiscalização tributária realizada após 
dissolução/liquidação da sociedade devedora originária, em que se apurou imposto a pagar

A recorrente não invoca que a doutrina e/ou jurisprudência se tenham vindo a pronunciar em 
sentido contrário sobre a questão, tomando, desse modo, necessária a sua clarificação para se obter 
uma melhor aplicação do direito.

Por último diga -se que, nem a recorrente alega nem se vê que a decisão recorrida esteja ferida 
por erro manifesto ou grosseiro.

A decisão recorrida vai no sentido de anterior jurisprudência do TCAS, plasmada nos acórdãos 
de 2012.10.23 -P. 05410/12 e de 2012.11.27 -P. 05939/12.

O STA em situação exactamente similar à, ora, em apreciação entendeu não se verificarem os 
pressupostos de admissão do recurso excepcional de revista. ((3) Acórdão de 2013.10.09 -P. 0456/13, 
disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt.).

Termos em que, ressalvado melhor juízo, não deve ser admitido o recurso.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. Nas instâncias julgaram -se provados os factos seguintes [os constantes do nºs. 10 a 13 do Pro-

batório foram aditados pelo TCAS, ao abrigo do disposto no art. 712º n.º 1 alínea a) do CPC (redacção 
à data)]::

1  - No Serviço de Finanças de Lourinhã, corre termos a execução fiscal n.º 1538200801029380 
e apensos contra a sociedade “B…………………, Lda.”, por dívidas de IVA dos anos de 2003 a 2005, 
no montante total de € 1.334.190,40 (cfr. fls. 115 a 155);
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2  - As liquidações de IVA que deram origem ao processo de execução fiscal foram realizadas na 
sequência de uma acção de inspecção à sociedade executada (cfr. fls. 176 a 272);

3  - O oponente foi sócio -gerente da sociedade executada até à data da cessão de quotas e renúncia 
ao cargo de gerência, respectivamente, inscrita e averbada na Conservatória do Registo Comercial da 
Lourinhã, pelas Ap. 3/20070629 e Ap. 2/20070629 (fls. 62 a 68);

4  - Em 03/12/2008 foi dada informação na execução com o seguinte teor «Para os devidos efeitos, 
cumpre -me informar que após o processo de reversão 99, da mesma empresa no PEF 1538200801027611, 
a reversão seguiu para os três sócios gerentes C……………….., Nif …………….., D……………….., 
Nif ……………., e A………………, Nif …………, uma vez que não se encontram factos capazes 
de provar que as duas sócias não exerceram a gerência de facto da empresa, pois a forma de obrigar 
na sociedade era com a assinatura de dois gerentes, sendo sempre obrigatória a assinatura do ge-
rente A……………….. (...) pelo que sou do parecer de reverter contra os três gerentes da sociedade.» 
(fls. 162);

5  - Por despacho de 06/01/2009 do Chefe de Finanças de Lourinhã, que aqui se dá por integralmente 
reproduzido, foi determinado, em face das diligência de fls. 82, que respeita à informação indicada 
no número anterior, a notificação ao aqui oponente para exercício do direito de audição prévia, tendo 
em vista a reversão da execução fiscal, com fundamento nos normativos do n.º 4 do artigo 23º e do 
artigo 60º da Lei Geral Tributária (fls. 563 a 564 do processo administrativo apenso);

6  - A execução foi revertida por despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Lourinhã, de 
17/03/2009 contra o aqui oponente, na qualidade de responsável subsidiário, pela dívida de IVA, no 
montante de € 1.334.190,40, que aqui se dá por integralmente reproduzido (fls. 170);

7  - Foi remetida citação por reversão, por carta registada, com aviso de recepção para o do-
micílio fiscal do oponente, indicando como fundamentos da reversão os constantes do processo de 
inspecção tributária “já na posse do revertido desde 13/03/2009, no processo de execução fiscal 
n.º 1538200801027611”; a citação foi recebida e o aviso de recepção mostra aposta uma assinatura 
com o nome “E…………….. “e a data de 20/03/2009 (cfr. fls. 55, 171, 172 e 173);

9  - A oposição deu entrada em 09/04/2009 (cfr. Carimbo aposto na petição de fls. 6 dos autos);
10  - A citação da sociedade para a execução foi efectuada através de marcação e verificação de 

hora certa na pessoa do seu sócio gerente F………………., no dia 20/11/2008 (fls. 156 dos autos).
11  - No dia 19/12/2001 foi objecto de registo a constituição da sociedade por quotas 

“B………………………, Lda.” (doravante B…………….), com o capital de 45.000,00 euros, per-
tencendo ao oponente A………………… uma quota no valor de 44.100,00 euros, obrigando -se a socie-
dade com a assinatura de dois gerentes, sendo obrigatória a assinatura do oponente, e sendo a gerência 
exercida por este e pelas sócias C………………. e D………………. (fls. 104 -110 dos autos).

12  - Por inscrição datada de 10/08/2007, foi objecto de registo a dissolução e encerramento 
da liquidação da “B………………”, e no dia 13/08/2007 o cancelamento da respectiva matrícula 
(fls. 104 -110 dos autos).

13  - No dia 17 -03 -2009, foi proferido despacho de reversão id. em 6. contra o ora Recorrente nos 
seguintes termos:

“Face às diligências de fls._____, e estando concretizada a audição do(s) responsável(veis) 
subsidiário(s), prossiga -se com a reversão da execução fiscal contra A…………………….. contri-
buinte n.º ……………., morador em R ……………..  - ……………….. – LOURINHÃ, na qualidade 
de Responsável Subsidiário, pela dívida abaixo discriminada.

Atenta a fundamentação infra, a qual tem de constar da citação, proceda -se à citação do(s) 
executado(s) por reversão, nos termos do art. 160º do C.P.P.T para pagar no prazo de 30 (trinta) dias, 
a quantia que contra si reverteu sem juros de mora nem custas (nº 5 do art. 23º da L.G.T).”, sendo que 
quanto ao elemento FUNDAMENTOS DA REVERSÃO nada consta (fls. 170 dos autos).

3.1. Aceitando -se que o recurso excepcional de revista previsto no art. 150º do CPTA é também 
aplicável no processo judicial tributário, importa, antes de mais, apreciar se o recurso dos autos é ad-
missível face aos pressupostos de admissibilidade contidos no próprio art. 150º do CPTA, em cujos 
nºs. 1 e 5 se estabelece:

«1  - Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 
excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou 
quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

(…)
5  - A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do 

n.º 1 compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objecto de apreciação preliminar 
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de 
Contencioso Administrativo».

3.2. Interpretando o n.º 1 deste normativo, o STA tem vindo a acentuar a excepcionalidade deste 
recurso (cfr., por exemplo o ac. de 29/6/2011, rec. n.º 0569/11) no sentido de que o mesmo «quer pela 
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sua estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e principalmente, 
pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve ser entendido como um 
recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num número 
limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva», reconduzindo-
-se como o próprio legislador sublinha na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 
93/VIII, a uma “válvula de segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que 
definiu: quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, 
se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária 
para a melhor aplicação do direito.

Na mesma linha de orientação Mário Aroso de Almeida pondera que «não se pretende generalizar 
o recurso de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolu-
ção final dos litígios», cabendo ao STA «dosear a sua intervenção, por forma a permitir que esta via 
funcione como uma válvula de segurança do sistema». (1)

E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos no normativo em causa (relevância 
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão 
do recurso para uma melhor aplicação do direito), também a jurisprudência deste STA vem sublinhando 
que:

 - (i) só se verifica aquela relevância jurídica ou social quando a questão a apreciar for de com-
plexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, de enqua-
dramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar diferentes regimes 
potencialmente aplicáveis.

 - e (ii) só ocorre clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito 
quando se verifique capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situ-
ação singular, designadamente quando o caso concreto revele seguramente a possibilidade de ser visto 
como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada, passível de se repetir em casos futuros e cuja 
decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, ou suscite fundadas 
dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando 
incerteza e instabilidade na resolução dos litígios.

Não se trata, portanto, de uma relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos 
complexo, que seja possível praticar sobre as normas discutidas, mas de uma relevância prática que deve 
ter como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e 
esta, em termos de capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situa-
ção singular (a «melhor aplicação do direito» deva resultar da possibilidade de repetição num número 
indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito: «o que em primeira 
linha está em causa no recurso excepcional de revista não é a solução concreta do caso subjacente, não 
é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo 
a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional. Para isso existem os 
demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um recurso excepcional, que só media-
tamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses»)  - cfr. o ac. desta Secção do STA, 
de 16/6/2010, rec. n.º 296/10, bem como, entre muitos outros, os acs. de 30/5/2007, rec. n.º 0357/07; 
de 20/5/09, rec. n.º 295/09, de 29/6/2011, rec. n.º 0568/11, de 7/3/2012, rec. n.º 1108/11, de 14/3/12, 
rec. n.º 1110/11, de 21/3/12, rec. n.º 84/12, e de 26/4/12, recs. nºs. 1140/11, 237/12 e 284/12.

E igualmente se vem entendendo que cabe ao recorrente alegar e intentar demonstrar a verificação 
dos ditos requisitos legais de admissibilidade da revista, alegação e demonstração a levar necessariamente 
ao requerimento inicial ou de interposição – cfr. arts. 627º, n.º 2, 635º, nºs. 1 e 2, e 639º, nºs. 1 e 2 do 
novo CPC (2)  - neste sentido, entre outros, os acórdãos do STA de 2/3/2006, 27/4/2006 e 30/4/2013, 
proferidos, respectivamente, nos processos nºs. 183/06, 333/06 e 0309/13.

3.3. No caso presente o recorrido deduziu oposição à execução fiscal invocando (i) a falta de noti-
ficação, aquando da citação, dos elementos essenciais das liquidações subjacentes à dívida exequenda, 
(ii) a ilegitimidade (por a sua responsabilidade se enquadrar no âmbito do disposto na alínea a) do n.º 1 
do art. 24º da LGT e, nessa medida, recair sobre a AT o ónus da prova de demonstrar que foi por culpa 
do oponente que o património da executada originária se tornou insuficiente para pagamento da dívida) 
e (iii) a falta de fundamentação da decisão de reversão.

Na sentença proferida em 1ª instância, veio a julgar -se procedente a oposição, por se considerar 
que, sendo o oponente responsável subsidiário pelas dívidas em execução, nos termos do disposto na 
alínea a) do n.º 1 do art. 24º da LGT (o facto constitutivo verificou -se no período do exercício do cargo, 
mas a dívida venceu -se  - foi posta à cobrança  - após a cessação de funções de gerência do oponente), 
então só responderá se tiver sido por culpa sua que o património da executada originária se tornou 
insuficiente para a satisfação da prestação tributária, mas cabendo o ónus da prova dessa culpa à AT, 
que não logrou fazer tal prova.



4972

Tendo a Fazenda Pública interposto recurso da sentença para o TCA Sul, veio ali a ser proferido o 
acórdão ora recorrido, onde se considerou, em suma (seguindo, aliás, anterior entendimento do mesmo 
Tribunal – cfr. acórdão de 23/10/2011, no processo n.º 05410/12), que:

─ dado que em 10/8/2007 foi objecto de registo a dissolução e encerramento da liquidação da 
“B………………”, e no dia 13/8/2007 o cancelamento da respectiva matrícula, então, resulta claro que 
à data da dissolução da sociedade “B……………….”, as dívidas em causa ainda não eram exigíveis, 
mas, por elas ficaram ilimitada e solidariamente responsáveis todos os sócios, entre eles o oponente, 
ora recorrente;

─ mas não sendo o oponente gerente no fim do prazo legal do pagamento voluntário das dívidas 
exequendas, nem em qualquer outro momento donde pudesse derivar para ele responsabilidade subsi-
diária, após a dissolução da sociedade passou a existir responsabilidade solidária por tais dívidas, mas 
as mesmas não podem ser exigidas a título de responsabilidade subsidiária;

─ a responsabilização do devedor solidário tem de resultar directamente do título executivo, o que 
não sucedeu no caso dos autos, não podendo tal responsabilidade solidária (que é uma responsabilidade 
originária) concretizar -se no processo de execução fiscal mediante despacho de reversão.

E em face do assim decidido, a Fazenda Pública entende que se verificam os requisitos do recurso 
de revista excepcional dado que o acórdão recorrido faz uma interpretação e aplicação erradas das normas 
constantes dos arts. 23º e 24º da LGT e dado que importa esclarecer se, a partir da dissolução/liquidação 
da sociedade, o sócio -gerente passou a ser solidariamente responsável pelas dívidas da sociedade, mas 
não podendo as mesmas ser -lhe exigidas porquanto o seu nome não figura no título executivo.

3.4. Afigura -se -nos, todavia, que não estão verificados os requisitos de admissibilidade do re-
curso.

Com efeito, por um lado, logo se vê que estamos perante uma questão muito concreta (as liqui-
dações subjacentes à dívida exequenda foram operadas após a dissolução da sociedade e a reversão da 
execução foi considerada também já depois de tal dissolução) e que nem sequer se reveste de elevada 
complexidade (em razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, em razão de um enquadra-
mento normativo especialmente intrincado, complexo ou confuso, com necessidade de compatibilizar 
diversos regimes legais, princípios e institutos jurídicos, em razão de análise que suscite dúvidas sérias ao 
nível da jurisprudência e/ou da doutrina), mas, por outro lado e diferentemente, não vê relevância social 
fundamental naquela mesma questão, tendo em vista a utilidade de decisão extravasando os limites do 
caso concreto e das partes envolvidas no litígio, representando uma orientação para a resolução desses 
prováveis futuros casos e com um interesse comunitário significativo na respectiva resolução.

E também não se vê que esteja verificada a capacidade de expansão da controvérsia que legitime 
a admissão da revista como garantia de uniformização do direito nas vestes da sua aplicação prática, 
pois que, como se disse, se trata de uma situação pontual que não substancia uma questão «tipo» que 
possa vir a repetir -se em número indeterminado de situações futuras; e também não estamos perante 
uma decisão ostensivamente errada, juridicamente insustentável ou que suscite fundadas dúvidas (a 
decisão vai, aliás, como aponta o MP, no sentido de anterior jurisprudência do TCA Sul, constante dos 
respectivos acórdãos de 23/10/2012, proc. n.º 05410/12 e de 27/11/2012, processo n.º 05939/12) ou 
seja, não estamos perante questão em que se anteveja como objectivamente útil a intervenção do STA 
na qualidade de órgão de regulação do sistema.

De qualquer forma ainda que existisse mero erro de julgamento sempre o mesmo ficaria afastado 
do âmbito deste recurso, que não visa  - como acima se referiu – a eliminação da nulidade ou do erro 
de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recor-
rente obtenha adequada tutela jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários. 
Aqui, estamos no campo de um recurso excepcional, que só mediatamente serve para melhor tutelar 
os referidos direitos e interesses.

Pelo exposto e porque se consideram não verificados os requisitos do art. 150º do CPTA, o presente 
recurso não pode ser admitido (veja -se, no mesmo sentido e em situação idêntica à presente, o acórdão 
de 9/10/2013, no processo n.º 0456/13).

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em não admitir o presente recurso, por se considerar que não estão 

preenchidos os pressupostos a que se refere o n.º 1 do artigo 150º do CPTA.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 11 de Dezembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Valente 
Torrão.

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

(2) Correspondentes aos arts. 676º, n.º 2, 684º, nºs. 1 e 2, e 685º -A, nºs. 1 e 2, do anterior CPC. 
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 Acórdão de 11 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Pressupostos.

Sumário:

Atenta a natureza excepcional do recurso de revista previsto no art. 150º do CPTA, 
(quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância 
jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão 
do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito), não 
se verificam os respectivos pressupostos se a questão suscitada se reconduz, no 
essencial, à de apreciar se a compensação importa a prática de acto administrativo 
tributário que a ordene e só pode operar depois de aquele acto ter sido notificado 
ao executado e em que a singularidade da mesma resulta, até, da circunstância de 
a decisão recorrida assentar, em termos de factualidade, na não satisfação de um 
específico ónus probatório por parte da AT.

Processo n.º 1686/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: A…, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública interpõe recurso de revista excepcional, nos termos do artigo 150º do CPTA, 

do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Norte em 23/8/2013, que, dando provimento 
ao recurso que aí correu termos sob o n.º 299/13.2BEAVR, julgou procedente a Reclamação de Actos 
do Órgão de Execução Fiscal (PEF n.º 0051200101002503) deduzida pela A…, SA., com os demais 
sinais dos autos, e, consequentemente, anulado o acto de compensação de créditos aí em causa.

1.2. Termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. O presente recurso é claramente necessário para uma melhor aplicação do direito no que respeita 

ao tema da compensação de créditos prevista no art. 89º do C.P.P.T.
B. Com efeito, a jurisprudência do TCAN que separa e distingue o ato administrativo da com-

pensação da operação material de compensação é francamente errada e não pode manter -se, existindo, 
aliás, pronúncia do STA em sentido diverso.

C. Acresce que é previsível a ocorrência de outros casos idênticos aos dos autos, uma vez que este 
configura um tipo susceptível de repetição e novas e idênticas situações.

D. Mostram -se, assim, preenchidos os requisitos do art. 150º do C.P.T.A.
E. O ato administrativo de compensação é um ato que declara e opera, em simultâneo, a compen-

sação, extinguindo os créditos e débitos compensados.
F. É, portanto, um ato constitutivo, na medida em que a sua emanação altera, sem mais, a posição ju-

rídica do particular perante a AT, alteração consubstanciada na extinção da sua posição de credor e devedor.
G. E é também um ato praticamente inexequível porque os seus efeitos se obtêm plenamente com 

a emissão do ato, não se mostrando necessária qualquer operação material para a sua execução.
H. Enfim é um ato informático, o que não desnatura a sua natureza de ato administrativo, uma vez 

que o Diretor Geral dos Impostos assumiu o apuramento efetuado eletronicamente, reconhecendo -o 
como seu.

I. Finalmente o ato é plenamente eficaz porque foi regularmente notificado ao contribuinte.
J. A jurisprudência do TCAN, que não reconheceu as especiais características do ato de com-

pensação e fez errada interpretação e aplicação do art. 89º do C.P.P.T e do art. 40º da LGT, deve ser 
rejeitada com as legais consequências.

Termina pedindo que seja admitido e provido o presente recurso de revista, revogando -se o acór-
dão recorrido.

1.3. Contra -alegou a recorrida A…, S.A. formulando, a final, as conclusões seguintes:
a) O recurso de revista tem carácter absolutamente excepcional, restringindo -se o seu campo de 

aplicação às questões jurídicas (de direito substantivo ou adjectivo) de especial complexidade.
b) A admissibilidade do recurso de revista para uma melhor aplicação do direito pressupõe o erro 

manifesto da decisão recorrida, ou a circunstância de, relativamente à mesma, se suscitarem dúvidas 
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fundadas em virtude de existir uma manifesta divisão em termos jurisprudenciais ou doutrinais, gerando-
-se assim incerteza e instabilidade na resolução dos litígios.

c) Nessas situações, afigura -se útil, com vista à boa administração da justiça, a intervenção do 
STA na veste de órgão de regulação do sistema.

d) No caso sub judice, conforme resulta do teor das próprias alegações do Fazenda Pública, o 
Acórdão recorrido reproduz a jurisprudência já anteriormente adoptada pelo TCAN, desconhecendo -se 
qualquer aresto em que tenha sido propugnado um entendimento distinto daquele que resulta dessa 
mesma jurisprudência.

e) Em virtude dessa uniformidade jurisprudencial e doutrinal, entende a Recorrida que, naturalmente, 
também não será possível a admissão do presente recurso pela via do erro manifesto do Acórdão recorrido.

f) Termos em que, por o presente recurso não preencher os pressupostos plasmados no art. 150º -1 
do CPTA, deve ser proferida decisão no sentido da sua não admissão.

Sem conceder,
g) A Autoridade Tributária, no caso em apreço, limitou -se a comunicar à ora Recorrida a afectação 

de uma determinada quantia ao pagamento de uma dívida fiscal, pelo que está em causa uma situação 
em que se verifica a mera aparência de um acto administrativo.

h) Para que a Autoridade Tributária pudesse dar um destino diferente à referida quantia que estava 
em seu poder e que devia ser entregue à ora Recorrida, tinha de, previamente, praticar um acto admi-
nistrativo, isto é, um acto através do qual fosse efectivamente ordenada a compensação.

i) Para além disso, uma vez praticado esse acto administrativo, a Autoridade Tributária só o podia 
ter executado depois de o mesmo se ter tornado eficaz mediante notificação à ora Recorrida, o que 
não sucedeu.

j) Contrariamente ao alegado nos arts. 28º e 31º das alegações da Fazenda Pública, do teor dos 
documentos notificados à Recorrida não consta qualquer declaração, por parte do Director -Geral dos 
Impostos, de que se encontravam preenchidos os pressupostos da compensação, nem os concretos 
fundamentos da decisão de compensação.

k) Pelo exposto, uma vez que a compensação foi efectuada sem que tivesse sido previamente 
praticado o referido acto administrativo que declarasse o direito da Autoridade Tributária a efectuá -la, 
verifica -se uma situação de compensação ilegal.

Termos em que deverá ser mantido o douto Acórdão recorrido, assim sendo feita Justiça.
1.4. O MP emite Parecer, nos termos seguintes:
«Vem interposto recurso de revista, ao abrigo do art. 150º do CPTA, do douto Acórdão do TCANorte 

de 23.08.2013 que, concedendo provimento ao recurso interposto pela A…, SA, revogou a sentença 
recorrida e, julgando procedente a reclamação que a mesma havia interposto junto do TAF de Aveiro, 
anulou o acto de compensação reclamado.

O recurso de revista previsto no n.º 1, do art. 150º do CPTA, consagrando um duplo grau de recurso 
jurisdicional fundado em critérios qualitativos, tem natureza excepcional, apenas sendo admissível 
quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se 
revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para 
uma melhor aplicação do direito (cfr., também, o art. 672º, n.º 1 do novo C.P.Civil).

Como salienta António Santos Abrantes Geraldes, in “Recursos no Novo Código de Processo Civil”, 
2013, p. 297, «As expressões adverbiais empregues na formulação normativa (“excepcionalmente” e 
“claramente necessária”) não consentem que se invoque como fundamento da revista excepcional a 
mera discordância quanto ao decidido (…). Tão pouco bastará a verificação de uma qualquer diver-
gência interpretativa, sob pena de vulgarização do referido recurso em situações que não estiveram 
no espectro do legislador».

Ora, salvo melhor entendimento, não se vê que a questão jurídica em causa, que unicamente se 
prende com o saber se a compensação só pode realizar -se com a prática de um acto tributário anterior 
que a ordene, assuma especial complexidade e importância, interesse social significativo ou possua 
a relevância jurídica exigível para a admissão da revista excepcional do art. 150º do CPTA, sendo 
certo que esta “não visa, em primeira linha, a defesa dos interesses das partes, antes a protecção do 
interesse geral na boa aplicação do direito” (Ac. do STJ de 12.07.12, citado por Abrantes Geraldes, 
ob. cit. p. 298).

Com efeito, é jurisprudência corrente deste Tribunal, e também do STJ, que o requisito da “rele-
vância jurídica” só se verifica quando a questão de direito implique, pela sua complexidade e novidade, 
assinalável exercício exegético na sua resolução, susceptível de gerar viva controvérsia na doutrina e 
de conduzir a decisões contraditórias, o que se entende não ser o caso uma vez que a questão suscitada, 
para além de não ser nova, não apresenta peculiar interesse do ponto vista doutrinal ou dogmático, nem 
a mesma reveste complexidade ou dificuldade susceptível de gerar acentuadas dissonâncias interpre-
tativas no plano da doutrina e da jurisprudência.

Não se vê, portanto, que a questão que vem suscitada no presente recurso possua a excepcional 
relevância jurídica que leve à necessidade do seu reexame em sede de recurso excepcional de revista, 
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em ordem a uma melhor aplicação do direito. Cabe a este propósito referir que a admissão da revista 
para uma melhor aplicação do direito apenas tem tido lugar «relativamente a matérias importantes 
tratadas pelas instâncias de forma pouco consistente ou contraditória, impondo -se a intervenção do 
órgão de cúpula da justiça administrativa como condição para dissipar dúvidas sobre o quadro legal 
que regula certa situação, vendo -se a clara necessidade de uma melhor aplicação do direito com o 
significado de boa administração da justiça em sentido amplo e objectivo, isto é, que o recurso não 
visa primariamente a correcção de erros judiciários» ((1) Cfr. O recente douto Acórdão da Secção do 
CA deste Supremo Tribunal de 31.10.2013 – 01625/13).

Acresce dizer que, ao invés do que sustenta a recorrente, também não se vê que o douto Acórdão 
recorrido tenha tratado a matéria em causa de forma ostensivamente errada ou juridicamente insusten-
tável ((2) Cfr. O recente douto o recente Ac do STA de 11.09.13 – P. 764/13 -30).

Aliás, o douto Acórdão recorrido, para além de se louvar em reputada doutrina que, de resto, 
transcreve ((3) Cfr. Jorge Lopes de Sousa, nota 12 ao art. 89º do CPPT, In “Código do Procedimento e 
Processo Tributário, Anotado e comentado, vol. I, 6ª edição, p. 731 e 732), limita -se a reeditar, como a 
própria recorrente o reconhece, jurisprudência já existente sobre a matéria, não indicando a recorrente 
nem se conhecendo jurisprudência que expressamente a contradiga.

Nesta conformidade, por considerar que não se mostram preenchidos, no caso, os pressupostos da 
revista excepcional a que alude o n.º 1 do art. 150º do CPTA, sou de parecer que o recurso não deverá 
ser admitido.»

1.5. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. Nas instâncias julgaram -se provados os factos seguintes:
1. Em 28 -2 -2001 foi autuado no Serviço de Finanças de Aveiro 1 o Processo de Execução Fiscal 

n.º 0051 2001 01002503, para cobrança de IRC de 1995, no valor de € 403.615,36 – fls. 119 e 120 
dos autos;

2. O referido processo de execução fiscal, juntamente com os PEF’s 0051 2001 01003070 e 0051 
2001 01017632 foram apensados ao PEF 0051 2000 01502352 – fls. 36 dos autos;

3. No PEF 0051 2000 01502352 foram efectuadas diversas penhoras – fls. 72 a 75 dos autos
4. Em 9 -4 -2012, a agora Reclamante apresentou impugnação judicial da liquidação do IRC referido 

em 1 e da decisão de improcedência do respectivo recurso hierárquico relativo a reclamação graciosa 
da mesma dívida – fls. 10 a 33 dos autos;

5. A AT apurou um crédito a favor da agora Reclamante no valor de € 100.000,00 e através da 
“demonstração da compensação n.º 2012 01011968070”, de 28 -12 -2012, fez a “aplicação do crédito em 
dívidas Ex. Fiscal” de igual montante, conforme “Demonstração da aplicação do crédito” da mesma 
data – fls. 9 e 9 -vº dos autos;

6. A referida aplicação do crédito foi feita na dívida de IRC de 1995 em cobrança no processo de 
execução fiscal n.º 0051 2001 01002503 – acordo das partes;

3.1. Aceitando -se que o recurso excepcional de revista previsto no art. 150º do CPTA é também 
aplicável no processo judicial tributário, importa, antes de mais, apreciar se o recurso dos autos é ad-
missível face aos pressupostos de admissibilidade contidos no próprio art. 150º do CPTA, em cujos 
nºs. 1 e 5 se estabelece:

«1  - Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 
excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a aprecia-
ção de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental 
ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

(…)
5  - A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do 

n.º 1 compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objecto de apreciação preliminar 
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de 
Contencioso Administrativo».

3.2. Interpretando o n.º 1 deste normativo, o STA tem vindo a acentuar a excepcionalidade deste 
recurso (cfr., por exemplo o ac. de 29/6/2011, rec. n.º 0569/11) no sentido de que o mesmo «quer pela 
sua estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e principalmente, 
pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve ser entendido como um 
recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num número 
limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva», reconduzindo-
-se como o próprio legislador sublinha na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 
93/VIII, a uma “válvula de segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que 
definiu: quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, 
se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária 
para a melhor aplicação do direito.
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Na mesma linha de orientação Mário Aroso de Almeida pondera que «não se pretende generalizar 
o recurso de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolu-
ção final dos litígios», cabendo ao STA «dosear a sua intervenção, por forma a permitir que esta via 
funcione como uma válvula de segurança do sistema». (1)

E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos no normativo em causa (relevância 
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do 
recurso para uma melhor aplicação do direito), também a jurisprudência deste STA vem sublinhando que:

 - (i) só se verifica aquela relevância jurídica ou social quando a questão a apreciar for de com-
plexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, de enqua-
dramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar diferentes regimes 
potencialmente aplicáveis.

 - e (ii) só ocorre clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito 
quando se verifique capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situ-
ação singular, designadamente quando o caso concreto revele seguramente a possibilidade de ser visto 
como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada, passível de se repetir em casos futuros e cuja 
decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, ou suscite fundadas 
dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando 
incerteza e instabilidade na resolução dos litígios.

Não se trata, portanto, de uma relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos 
complexo, que seja possível praticar sobre as normas discutidas, mas de uma relevância prática que deve 
ter como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e 
esta, em termos de capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situa-
ção singular (a «melhor aplicação do direito» deva resultar da possibilidade de repetição num número 
indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito: «o que em primeira 
linha está em causa no recurso excepcional de revista não é a solução concreta do caso subjacente, não 
é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo 
a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional. Para isso existem os 
demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um recurso excepcional, que só media-
tamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses»)  - cfr. o ac. desta Secção do STA, 
de 16/6/2010, rec. n.º 296/10, bem como, entre muitos outros, os acs. de 30/5/2007, rec. n.º 0357/07; 
de 20/5/09, rec. n.º 295/09, de 29/6/2011, rec. n.º 0568/11, de 7/3/2012, rec. n.º 1108/11, de 14/3/12, 
rec. n.º 1110/11, de 21/3/12, rec. n.º 84/12, e de 26/4/12, recs. nºs. 1140/11, 237/12 e 284/12.

E igualmente se vem entendendo que cabe ao recorrente alegar e intentar demonstrar a verificação 
dos ditos requisitos legais de admissibilidade da revista, alegação e demonstração a levar necessariamente 
ao requerimento inicial ou de interposição – cfr. arts. 627º, n.º 2, 635º, nºs. 1 e 2, e 639º, nºs. 1 e 2 do 
novo CPC (2)  - neste sentido, entre outros, os acórdãos do STA de 2/3/2006, 27/4/2006 e 30/4/2013, 
proferidos, respectivamente, nos processos nºs. 183/06, 333/06 e 0309/13.

3.3. No caso presente a recorrida deduziu reclamação (nos termos do disposto no art. 276º do 
CPPT) do acto praticado pelo OEF invocando que o crédito não poderia ter sido aplicado no PEF 
n.º 0051200101002503, mas noutro, porque a dívida de IRC de 1995 que originou a execução se en-
contra impugnada (no proc. 429/12.1.BEAVR, ainda pendente).

Na sentença proferida em 1ª instância, veio a julgar -se improcedente a reclamação, no entendimento 
de que «o n.º 1 do art. 89º do CPPT admite que a AT use a “compensação” como específica forma de 
pagamento da dívida em execução, ainda que se encontre pendente qualquer meio impugnatório da 
mesma, sempre que não tenha sido prestada “garantia nos termos do artigo 169º”, isto é, se não existir 
garantia com efeito suspensivo da execução fiscal», sendo que, «No caso dos autos, foi apresentada 
impugnação da dívida exequenda, mas não está provado que o processo de execução fiscal se encontre 
suspenso nos termos do artigo 169º do CPPT ou que exista qualquer litígio acerca da validade de ga-
rantia ou acerca da sua dispensa». E, além disso, «no artigo 1º do requerimento inicial da reclamação 
refere -se expressamente que houve uma “decisão de aplicação do crédito, no valor de € 100.000,00 
que foi notificada à ora Reclamante”. O que equivale ao reconhecimento que a compensação em causa 
nos autos não se consubstancia numa mera operação material e que houve um acto administrativo 
reclamável, notificado e reclamado.»

Tendo a reclamante interposto recurso da sentença para o TCA Norte, veio ali a ser proferido o 
acórdão ora recorrido, onde se considerou, em suma o seguinte:

a) ─ O recurso improcede na parte em que se imputa à sentença erro de julgamento de direito ao 
considerar verificado os pressupostos para operar a compensação: esta compensação de dívidas objecto 
da presente reclamação, no momento em que se realizou, obedecia aos requisitos mencionados acima, 
pois que, apesar de a reclamante ter deduzido impugnação judicial tendo por objecto a liquidação que 
constitui a dívida exequenda, a execução fiscal n.º 0051200101002503 não se encontrava suspensa em 
virtude de prestação de garantia pela reclamante ou penhora levada a cabo, com tal fim até à data em 
que o mencionado mecanismo foi accionado. E por isso encontravam -se reunidos todos os pressupostos 
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da aludida compensação de dívidas por iniciativa da Fazenda Pública, a qual reveste características 
obrigatórias (cfr. art. 89º, n.º 1, do CPPT).

b) ─ Mas procede, porém (o recurso) com fundamento no invocado erro de julgamento de di-
reito atinente ao fundamento da ilegalidade da compensação por inexistência de acto de declaração de 
compensação, pois que a compensação só pode operar -se com a prática de um a acto administrativo 
tributário que a ordene, e também só pode ter lugar depois de aquele acto ter sido notificado ao exe-
cutado, ou seja, a execução dos actos materiais de compensação sem que haja um acto administrativo 
tributário que a ordene e determine é ilegal e, no caso, a AT não fez prova, que lhe competia, da ocor-
rência desse acto.

3.4. A Fazenda Pública entende que se verificam os requisitos do recurso de revista excepcional, 
uma vez que o acórdão recorrido faz uma interpretação e aplicação erradas do disposto no art. 89º do 
CPPT, alegando ser também errada a jurisprudência do TCAN que separa e distingue o acto administrativo 
da compensação da operação material de compensação e argumentando, ainda, com a previsibilidade 
de ocorrência de outros casos idênticos, uma vez que este configura um tipo susceptível de repetição 
em novas e idênticas situações.

4. Não colhe, todavia, esta alegação.
Com efeito, estamos desde logo, por um lado, perante questão limitada e singular (saber se a com-

pensação importa a prática de acto administrativo tributário que a ordene, e se só pode operar depois de 
aquele acto ter sido notificado ao executado) e em que a singularidade resulta, até, da circunstância de 
a decisão recorrida assentar (sendo que não está em causa, neste momento, a bondade do mérito dessa 
decisão), em termos de factualidade, na não satisfação de um específico ónus probatório (por parte da 
AT: segundo a decisão recorrida a AT não fez prova da ocorrência do dito acto administrativo tributá-
rio a ordenar a compensação). Não se verificando, portanto, neste contexto, a invocada capacidade de 
expansão da controvérsia que legitime a admissão da revista como garantia de uniformização do direito 
nas vestes da sua aplicação prática, pois que, como se disse, se trata de uma situação pontual que não 
substancia uma questão «tipo» que possa vir a repetir -se em número indeterminado de situações futuras 
(aliás, a Fazenda Pública apenas em termos de generalidade alega a previsibilidade de ocorrência de 
outros casos idênticos).

E estamos, por outro lado, perante questão que nem sequer se reveste de elevada complexidade 
(em razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, em razão de um enquadramento normativo 
especialmente intrincado, complexo ou confuso, com necessidade de compatibilizar diversos regimes 
legais, princípios e institutos jurídicos, em razão de análise que suscite dúvidas sérias ao nível da ju-
risprudência e/ou da doutrina), acrescendo que também não vê, nem vem substancialmente alegada, 
relevância social fundamental na mesma questão, tendo em vista a utilidade de decisão que extravase 
os limites do caso concreto e das partes envolvidas no litígio, representando uma orientação para a 
resolução desses prováveis futuros casos e com um interesse comunitário significativo na respectiva 
resolução.

Acresce que, ao invés do alegado pela recorrente, também não pode afirmar -se que o acórdão 
recorrido haja tratado da matéria em causa de forma ostensivamente errada ou juridicamente insus-
tentável, sendo que o mesmo, como salienta o MP, para além de se louvar em reputada doutrina que, 
de resto, transcreve, (3) se limita a reeditar, como a própria recorrente o reconhece, jurisprudência do 
mesmo Tribunal (TCAN) já existente sobre a matéria, não indicando a recorrente, nem se conhecendo, 
jurisprudência que expressamente a contradiga. Aliás, embora referencie pronúncia do STA sobre a 
matéria, em acórdão recente, a recorrente não identifica nenhum acórdão, sendo que se, como presu-
mimos, quer referir -se ao acórdão do STA, de 8/1/2013, no processo n.º 0745/12 (onde, no entender 
da recorrente, se expressou o raciocínio de que a notificação da compensação corporiza uma decisão 
da AT, materializada após encontro de contas relativo a débitos e créditos, produzindo -se deste modo 
um acto jurídico contenciosamente impugnável), tal referência é inadequada, pois, como ela própria 
ressalva (no n.º 8 do corpo das alegações de recurso) a questão apreciada em tal aresto tem contornos 
distintos da apreciada nos presentes autos.

De qualquer forma, ainda que existisse erro de julgamento sempre o mesmo ficaria afastado do 
âmbito deste recurso, que não visa  - como acima se referiu – a eliminação da nulidade ou do erro de 
julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente 
obtenha adequada tutela jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários. Aqui, es-
tamos no campo de um recurso excepcional, que só mediatamente serve para melhor tutelar os referidos 
direitos e interesses. Nas palavras de Abrantes Geraldes, (4) citado pelo MP, «As expressões adverbiais 
empregues na formulação normativa (“excepcionalmente” e “claramente necessária”) não consentem 
que se invoque como fundamento da revista excepcional a mera discordância quanto ao decidido (...). 
Tão pouco bastará a verificação de uma qualquer divergência interpretativa, sob pena de vulgarização 
do referido recurso em situações que não estiveram no espectro do legislador».

Em suma, perante o exposto e porque se consideram não verificados os requisitos do art. 150º do 
CPTA, concluímos que o presente recurso não pode ser admitido.
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DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em não admitir o presente recurso, por se considerar que não estão 

preenchidos os pressupostos a que se refere o n.º 1 do artigo 150º do CPTA.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 11 de Dezembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Valente 
Torrão.

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

(2) Correspondentes aos arts. 676º, n.º 2, 684º, nºs. 1 e 2, e 685º -A, nºs. 1 e 2, do anterior CPC.
(3) Como seja, o entendimento consignado pelo sr. Cons. Jorge Lopes de Sousa, nota 12 ao art. 89º do CPPT, in Código 

do Procedimento e Processo Tributário, Anotado e Comentado, vol. I, 6ª edição, p. 731 e 732.
(4) In “Recursos no Novo Código de Processo Civil”, 2013, p. 297. 

 Acórdão de 11 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Garantia Idónea. Penhor. Avaliação dos Bens.

Sumário:

 I — A garantia idónea é aquela que é adequada para assegurar o pagamento totalidade 
do crédito exequendo e legais acréscimos.

 II — A idoneidade da garantia não pode ser aferida pelo seu grau de liquidez.
 III — Da revogação motu proprio do despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Fi-

nanças do Porto que aceitara, por idónea, a garantia oferecida e efectivamente 
prestada pelos executados através do penhor de acções, revogação que teve por 
fundamento a sua incompetência para autorizar garantias de valor superior a 
500 UC, não deriva a inutilização ou a revogação do prévio e autónomo acto de 
avaliação dos bens que integram essa garantia, efectuada pela entidade competente 
(Divisão de Liquidação dos Impostos sobre o Património e outros Impostos da 
Direcção de Finanças do Porto), que é um acto distinto e que, por conseguinte, 
se manteve válido.

 IV — Uma nova/segunda avaliação dos bens oferecidos em garantia, quando efectuada, 
por culpa exclusiva da administração tributária, um ano depois do momento em 
que fora oferecida pelos executados, e realizada fora do quadro legal que prevê 
a possibilidade de reforço de garantia, é ilegal e, por isso, irrelevante para o 
apuramento da idoneidade da garantia.

Processo n.º 1757/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A… e Outra.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

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

1. A FAZENDA PÚBLICA recorreu para o Tribunal Central Administrativo Norte da sentença 
proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que julgou procedente a reclamação que A… 
e B… deduziram contra o acto praticado pela Directora de Finanças Adjunta do Porto de indeferimento 
do pedido de suspensão do processo de execução fiscal que contra eles pende no Serviço de Finanças 
do Porto 2 para cobrança de dívidas de IRS do ano de 2007, no montante de global de € 574.768,21.

Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a reclamação de 

actos do órgão de execução fiscal interposta, nos termos do disposto no art. 276º do CPPT, do despa-
cho proferido em 16.11.2012, pela Directora de Finanças Adjunta, proferido no âmbito do processo de 
execução fiscal (PEF) n.º 3182201101064967, que indeferiu o pedido de aceitação de 729.423 acções 
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da sociedade “C…, S.A.”, dadas como garantia tendo em vista a suspensão da execução fiscal que corre 
termos no 2º Serviço de Finanças do Porto.

B. O despacho reclamado, datado de 16 -11 -2012, da Sr.ª Directora de Finanças Adjunta da DF 
do Porto, concluiu que a garantia oferecida foi considerada insuficiente para suspender a execução 
fiscal, mostrando -se inidónea para assegurar o pagamento da dívida exequenda e do acrescido, nos 
termos do art. 199º, n.º 6, do CPPT e, apesar de terem sido notificados para o efeito, os executados não 
demonstraram a impossibilidade de apresentar garantias de maior liquidez.

C. A douta sentença recorrida julgou então a presente reclamação procedente, com a consequente 
anulação do despacho reclamado, por entender que, na data em que foi prestado, o penhor era idóneo 
a garantir o pagamento da quantia exequenda e acrescido, conforme avaliação efectuada pela Admi-
nistração Tributária.

D. Porém, e com a ressalva do sempre devido respeito, que é muito, não pode a Fazenda Pública 
conformar -se com o doutamente, porquanto entende que o Despacho ora anulado não se mostra inqui-
nado por falta de fundamentação, ocorrendo erro de julgamento de facto e de direito, como a seguir se 
argumentará e concluirá.

E. Num primeiro momento, em 15/9/2011, cfr. facto provado n.º 5, os ora reclamantes apresen-
taram um requerimento a oferecer como garantia para suspender o PEF um penhor sobre as acções da 
sociedade C…, SA, juntando o Relatório e Contas de 2010 desta sociedade.

F. As acções dadas como penhor, foram avaliadas pela DLIPOI, nos termos do art. 15º do Código 
do Imposto do Selo, por remissão do disposto no Oficio -Circulado n.º 60078, de 30 -08 -2010, tendo 
sido atribuído às 729.423 acções o valor de € 2.475.632,84, com base nas fórmulas consagradas no já 
referido art. 15º do CIS, fórmulas que constam do próprio Código e, como tal, está dispensada a AT de 
justificar qualquer cálculo uma vez que os mesmos decorrem da Lei.

G. A dita avaliação foi efectuada tendo por base os relatórios e contas de 2009 e 2010, por serem 
os dados mais recentes à data da avaliação, dados fornecidos pelos próprios reclamantes, que juntaram 
o relatório e contas de 2010.

H. Assim, de acordo com os dados extraídos dessas demonstrações financeiras, aplicou -se a fór-
mula constante do art. 15º, n.º 3, alínea a) do CIS - Va = l/2n [S + (R1 + R2) / 2 X f], sendo que o CIS 
explica em que é que consiste cada variável constante desta fórmula, para o qual se remete e aqui se dá 
por reproduzido, sendo desnecessária a sua transcrição, resultando daqui uma valor unitário por acção 
de € 3,39 (Va), valendo as acções dadas em penhor o total de € 2.475.632,84.

I. Desta avaliação, não houve qualquer reclamação por parte dos reclamantes.
J. Sucede que o Despacho que aceitou a garantia estava viciado por incompetência hierárquica, 

tendo sido revogado, implicando esta revogação uma nova apreciação da garantia, dado que a AT já 
tinha disponível o relatório e contas de 2011, efectuando uma nova avaliação recorrendo aos mesmos 
critérios da primeira avaliação.

K. Aliás, o Despacho ora reclamado dá bem conta disso, quando refere a norma do CIS e a ins-
trução administrativa que subjaz à forma de cálculo do valor das acções, referindo expressamente no 
ponto III  -Conclusão, 4.  - Em 2012 -10 -12, nos termos do n.º 3 do art. 15º do Código do Imposto do 
Selo, e com base na situação líquida reportada a 2001 -12 -31, a DLIPOI valorizou as 729.423 acções 
em € 445.752,96.

L. Deste modo, os cálculos que a AT efectuou, seguindo a fórmula vertida no art. 15º do CIS, resul-
taram no valor por acção  - Va  - de € 0,61110, totalizando as acções dadas em penhor em € 445.752,96 - 
note -se que os valores apurados na aplicação da fórmula, resultam dos dados constantes dos relatórios 
e contas apresentados pela sociedade C…

M. Convém referir que, face à fórmula adoptada pelo CIS, é necessário a comparação de dois 
exercícios consecutivos de molde a determinar -se a variável R, que como se depreende da fórmula, 
resulta do somatório dos resultados líquidos apurados no exercício a que se reporta a avaliação e no 
imediatamente anterior, sendo que desse somatório, nunca poderá resultar um valor negativo.

N. Ora, do referido no Despacho percebe -se claramente que a fórmula utilizada foi a mesma da 
primeira avaliação, com a qual os reclamantes se conformaram e aceitaram; é também claro que a 
avaliação se reportou à situação líquida de 31 -12 -2011.

O. Ou seja, não podem vir agora os reclamantes alegar que não percebem os cálculos que conduzi-
ram a esta “segunda” avaliação, uma vez que a mesma recorre à mesma fórmula da primeira avaliação, 
somente divergindo quanto aos dados contabilísticos que suportam tal avaliação.

P. Decorre daqui que o Despacho não padece de falta de fundamentação, como se alega na douta 
sentença ora recorrida, porquanto no mesmo é referido a norma legal a que se recorre para se efectuar 
os cálculos bem como os dados contabilísticos onde se foram recolher os dados.

Q. Dispõe o artigo 199º n.º 5 do CPPT, que a garantia é prestada pelo valor da dívida exequenda, 
juros de mora contados até à data do pedido, com o limite de cinco anos, e custas na totalidade, acrescida 
de 25% da soma daqueles valores.



4980

R. De modo que se a garantia consistir em penhor sobre determinadas participações sociais, tal 
implicará sempre um ato de avaliação ou apuramento do valor dos bens sobre que incida a garantia 
concretamente oferecida, sempre numa perspectiva de adequação ao montante do crédito do exequente.

S. E ainda que a lei não faculte critério específico sobre a determinação do valor dos bens oferecidos 
em garantia em sede de execução fiscal e, em concreto, sobre a determinação do valor de participações 
sociais, afigura -se -nos que a solução mais consentânea será a da sua avaliação ser efectuada em função do 
tipo de participação social de que se trate, de acordo com o artigo 15º do Código do Impostos do Selo (CIS).

T. Aliás, a utilização deste regime como modelo de determinação do valor neste tipo de bens para 
efeitos de garantia, justifica -se por se tratar do único regime legal existente no sistema fiscal que se 
adequa ao fim em vista.

U. Assim, é imprescindível que a determinação do valor das participações sociais que integram 
a garantia deva ser sempre efectuada de acordo com o CIS, em detrimento de outro tipo de avaliação, 
desde logo por duas ordens de razão:

V. Em primeiro lugar, porque se existem no sistema fiscal normas específicas de determinação do 
valor de bens imóveis, partes sociais e de outros bens oferecidos em garantia, devem ser essas as normas 
legais aplicáveis na determinação do valor dos bens ou direitos oferecidos em garantia no processo de 
execução fiscal, sendo escusado a sua repetição no CPPT.

W. E por outro lado, por ser esta a solução que melhor se adequa ao objectivo e princípios que regem 
a cobrança coerciva da receita tributária, anteriormente enunciados, sendo que este tipo de avaliação é 
aquela que se apresenta como menos permeável aos instrumentos associados à especulação financeira.

X. Acresce referir que o art. 199º, n.º 2, do CPPT determina que a prestação de uma garantia sob a 
forma de penhor ou hipoteca, depende de requerimento do interessado, acrescentando -lhe a necessidade 
(exigência) de obter a concordância da AT  - vide acórdão do STA de 27/06/2012, processo n.º 0654/12, 
cujo ponto 1 do sumário refere: “A prestação de garantia através de penhor para suspensão da execu-
ção fiscal é legalmente admissível, de acordo com o disposto no art. 199º, n.º 2 do CPPT, exigindo -se 
a concordância da administração tributária”.

Y. O legislador, ao estabelecer como condição a concordância da AT pretendeu acautelar o re-
conhecimento da idoneidade da garantia, concretamente apreciada, face a um mero juízo facilista e 
arbitrário, sempre por forma a garantir a eficácia da cobrança da divida exequenda e o acrescido.

Z. Essa idoneidade tem de se materializar, de forma inequívoca, em bens que não podem sofrer, 
em termos razoáveis, depreciação, nem estarem sujeitos às vicissitudes alheias ao risco financeiro.

AA. Neste sentido, a AT emitiu o Oficio Circulado n.º 60.076, de 29 -07 -2010, sobre a constituição 
e manutenção de garantia idónea em processo de execução fiscal que afirma expressamente “Apenas 
em caso de absoluta impossibilidade de constituição de garantia bancária, caução, seguro -caução 
ou, secundariamente, de hipoteca, é que se deverá admitir a constituição de garantia sobre bens mó-
veis, como seja o caso do penhor. Porém, também aqui o valor a considerar na garantia será sempre 
aquele que o mercado estiver disponível para pagar, em caso de necessidade de execução em face do 
incumprimento do devedor, e na data em que isso ocorrer”, bem como,

BB. o Oficio Circulado n.º 60.078, de 30 -08 -2010, sobre as fórmulas de determinação do valor 
das participações sociais e outros títulos de crédito, afirmando expressamente que tal determinação 
implicará sempre uma avaliação casuística, por não só estarem sujeitos ao risco financeiro como tam-
bém, e sobretudo, por não estar determinado o seu valor concreto.

CC. Entende, pois a Fazenda Pública, com a ressalva do devido respeito, que a douta sentença sob 
recurso enferma de erro de julgamento, não padecendo a mesma de falta de fundamentação, fazendo 
errónea interpretação e aplicação do disposto nas normas legais aplicáveis in casu, mais concretamente 
as que regem a prestação da garantia para efeitos de suspensão do PEF, nos termos dos arts 52º da LGT 
e 169º e 199º do CPPT.

1.2. Os Recorridos contra -alegaram, concluindo do seguinte modo:
I. Nos presentes autos vem reclamado o despacho da Exma. Srª Directora de Finanças Adjunta 

da Direcção de Finanças do Porto de 16 de novembro de 2012, pelo qual foi indeferido o pedido de 
aceitação do penhor sobre 729.423 ações da C…, S.A.  - de que o primeiro Recorrido é titular  -, como 
garantia idónea para lograr a suspensão do processo de execução fiscal n.º 3182201101064967, em 
que os ora Recorridos são executados.

II. De facto, em 4 de agosto de 2011, os ora Recorridos requereram, ao abrigo do n.º 2 do artigo 169º 
do CPPT, a suspensão do acima referido processo de execução fiscal; mais requereram que para tanto 
lhes fosse fixado, nos termos do artigo 199º do CPPT, o valor da garantia a prestar.

III. Na sequência daquele requerimento, foram os ora Reclamantes notificados pelo órgão da 
execução fiscal para prestarem garantia no montante de € 729.423,00, o que os mesmos fizeram, tendo 
para tanto oferecido e constituído o acima referido penhor sobre 729.423 ações da C…, S.A., de que o 
primeiro Recorrido é titular, no valor nominal de € 1 cada. Com a apresentação do referido penhor de 
acções como garantia, juntaram os ora Recorridos, no mesmo requerimento, o último relatório e contas 
da mesma sociedade, de forma a demonstrar a idoneidade daquelas participações sociais para garantir 
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a boa cobrança da dívida em causa, uma vez que as mesmas se não encontravam, nem encontram, 
cotadas em mercado regulamentado.

IV. Assim, e tal como se reconhece nos pontos 4. e 5. do despacho em causa nos presentes autos, 
o órgão da execução fiscal (o Serviço de Finanças do Porto 2) remeteu à Direcção de Finanças do 
Porto o pedido de avaliação das referidas participações sociais, às quais foi atribuído, pela Divisão de 
Liquidação dos Impostos sobre o Património e Outros Impostos daquele órgão periférico regional, o 
valor de € 2.475.632,84, alegadamente calculado ao abrigo do artigo 15º do Código do Imposto do Selo.

V. Na sequência desta avaliação, e pelo ofício n.º 8845, de 2 de novembro de 2011, do Serviço 
de Finanças do Porto 2, foi aceite a acima referida garantia, e deferida a suspensão do processo de 
execução fiscal em causa.

VI. No entanto, pelo ofício n.º 4207/3182 -30, de 15 de maio de 2012, foram os Reclamantes no-
tificados pelo mesmo serviço de finanças de que «após nova análise ao processo executivo, se verifica 
que à data de 28 de outubro de 2011, o chefe de finanças do Porto 2 não tinha competência para decidir 
sobre garantias cujo valor fosse superior a 500 UC». Assim, prosseguiu, «[…I constata -se que cabe à 
Direção de Finanças do Porto, na pessoa do seu Diretor, avaliar a idoneidade da garantia apresentada, 
e decidir sobre a suspensão do processo executivo. Face ao exposto, tendo em conta o meu manifesto 
lapso, revogo o meu despacho de 28 de outubro de 2011, exarado na folha 26 do processo executivo. 
Remeta -se o processo à Direção de Finanças do Porto, para apreciação e decisão».

VII. A este despacho, responderam os ora Recorridos requerendo, ao abrigo do arti-
go 37º do CPPT, a emissão de certidão que contivesse a indicação dos meios de reacção 
contra o ato notificado.

VIII. Antes, porém, de obter qualquer resposta relativamente ao referido requerimento, foram os 
Recorridos notificados, pelo Oficio n.º 38217/0405, de 18 de junho de 2012, da Direcção de Finanças do 
Porto, para demonstrar, no prazo de 10 dias, a impossibilidade de apresentar garantias de maior liquidez 
do que o referido penhor de acções. Para tanto, a Direcção de Finanças do Porto fundou -se no Oficio-
-Circulado n.º 60076, de 29 de julho de 2010, da Direcção de Serviços de Gestão dos Créditos Tributários.

IX. Em resposta, indicaram os ora Recorridos que a prova que lhes era solicitada não se destinava 
a demonstrar qualquer critério que devesse, nos termos da lei, ser ponderado para aferir a idoneidade 
da garantia prestada, motivo pelo qual concluíram reiterando o seu pedido de suspensão do processo 
de execução fiscal em causa.

X. Desta feita, a Direcção de Finanças do Porto notificou os ora Recorridos do despacho em causa 
nos presentes autos, no qual se concluiu que deveria ser indeferido o pedido de aceitação das referidas 
participações sociais como garantias idóneas para lograr a suspensão do processo de execução fiscal em 
causa, porquanto «a) a garantia apresentada pelo executado não se revela idónea para assegurar o 
pagamento da dívida exequenda e do acrescido» e «b) apesar de notificado para o efeito, o executado 
não demonstrou a impossibilidade de apresentar garantias de maior liquidez».

XI. Relativamente ao primeiro destes fundamentos  - a insuficiência da garantia em causa  - valeu-
-se aquele órgão periférico regional do facto de após reavaliação das referidas participações sociais, 
efectuada pela Divisão de Liquidação dos Impostos sobre o Património e Outros Impostos, lhes ter sido 
pretensamente atribuído o valor de € 445.752,96.

XII. Tanto quanto é indicado nos pontos 7. a 10. do despacho reclamado nos presentes autos, tal 
reavaliação foi efectuada no cumprimento do Oficio -Circulado n.º 60078, de 30 de agosto de 2012, da 
Direcção de Serviços de Gestão dos Créditos Tributários (DSGCT), isto é, entre outros aspectos, ao 
abrigo do artigo 15º do Código do Imposto do Selo.

XIII. Temos, pois, que com um lapso temporal de cerca de um ano, as mesmas acções foram rea-
valiadas, pelo mesmo serviço da administração tributária, e pretensamente com base no mesmo critério, 
de € 2.475.632,84 para € 445.752,96, sem que tal desvalorização tenha qualquer correspondência com 
a perda de valor daquela sociedade que, apesar de no exercício anterior ao da reavaliação das acções 
aqui em causa (2011) ter tido um resultado líquido negativo, conservou uma situação líquida positiva 
de € 17.081.313,00, conforme resultava do respectivo relatório e contas.

XIV. Ora, uma vez que a situação líquida da sociedade no exercício ao qual se reportou a primeira 
avaliação das participações ascendia a € 17.588.607,00, facilmente se constata que a alteração da situ-
ação líquida da empresa de um exercício para o exercício seguinte (e, consequentemente, da primeira 
para a segunda avaliação das participações sociais em causa), não foi substancial (cerca de  -2,88%), 
quando a perda de valor atribuída pelo mesmo órgão da administração tributária, pretensamente à luz 
do mesmo critério, às participações sociais aqui em causa, foi que não apenas é surpreendente, mas 
também injustificável.

XV. Na verdade, uma vez que o número de acções da sociedade não se alterou, ascendendo, em 
ambos os exercícios em causa a 13.975.593, também não é difícil constatar que a cada acção corres-
pondia, no exercício de 2010, uma participação na situação líquida da sociedade de € 1,26 por acção, 
e, no exercício de 2011, uma participação de € 1,21 por acção (correspondentes ao quociente do valor 
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da situação líquida da sociedade pelo respectivo número total de acções), isto é, sempre superior ao 
respectivo valor nominal.

XVI. Ademais, a Direcção de Finanças do Porto não se limitou a reavaliar as referidas participa-
ções, mas o próprio valor da garantia a prestar, que incrementou de € 729.423,00 para € 787.620,82. 
Isto é, imputando aos executados o incremento do valor da garantia decorrente do lapso de tempo que 
mediou entre a emissão de um despacho pretensamente viciado de incompetência, e a detecção desta 
mesma incompetência.

XVII. Por outro lado, e relativamente ao segundo dos fundamentos do despacho ora reclamado  - isto 
é, a falta de demonstração da impossibilidade de apresentar garantias de maior liquidez  -, valeu -se a 
Direcção de Finanças do Porto do já acima referido Oficio -Circulado n.º 60076, segundo o qual, em 
síntese «à face do interesse público, o órgão da administração tributária com competência para auto-
rizar a constituição de garantia no processo deve dar preferência à constituição daquelas garantias 
que apresentem maior grau de liquidez, entendendo -se por tal aquelas cujo valor monetário subjacente 
seja realizável de forma mais certa, direta e imediata, em sede da respetiva execução».

XVIII. Neste contexto, apresentaram os Recorridos a presente acção, na qual sustentaram a ile-
galidade daquele despacho, e a sua consequente anulabilidade.

XIX. O Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, na douta sentença recorrida, julgou a presente 
acção integralmente procedente, anulando o despacho reclamado, e considerando que os Reclamantes 
«[…] deram cabal cumprimento à obrigação de prestação de garantia, em 16 de novembro de 2011, 
em conformidade com o determinado pela administração tributária e, como tal, não podem ser respon-
sabilizados pelo incremento dos juros constantes do cálculo de fls. 70, na medida em que a situação 
que levou à revogação do despacho de aceitação da garantia é imputável à administração tributária, 
e não pode prejudicar -se o contribuinte pelos lapsos da administração tributária». Mais considerou 
que «o valor a que ascende a garantia prestada mediante penhor das acções da sociedade comercial 
C…, S.A. tem de ser considerado à data em que o penhor foi efectivamente prestado. Ora, nessa data, 
a administração tributária, socorrendo -se do mesmo critério que utilizou em 12 de outubro de 2012, 
atribuiu àquelas acções o valor de € 2.475.632,84, montante mais do que suficiente para garantir o 
pagamento da quantia exequenda e acrescido, nos termos do normativo citado, sem prejuízo de eventual 
notificação dos reclamantes para reforço da garantia, se esta se tomasse insuficiente para pagamento 
da dívida exequenda e acrescido (nº 1 do artigo 199.º do CPPT) e “em caso de diminuição significativa 
do valor dos bens que constituem a garantia” (n.º 10 do artigo 199º CPPT), notificação que nunca 
teve lugar». Destarte  - concluiu  - «afigura -se infundada a conclusão da administração tributária de 
que a garantia é inidónea para pagamento da quantia exequenda, posto que, como referem os Recla-
mantes, não ocorreu qualquer desvalorização da sociedade que conservou uma situação líquida de 
€ 17.081.313, e à data da primeira avaliação ascendia a € 17.588.607 e o número de acções não se 
alterou. Assim sendo, impunha -se uma especial fundamentação que justificasse a descida abrupta do 
valor das acções, da alteração e valor exigido aos Reclamantes, e eventual invocação de factos impu-
táveis aos reclamantes que lhe impusessem o encargo de suportar o incremento de juros exigidos». 
Relativamente à questão da prova da impossibilidade de prestar garantias de maior liquidez, considerou 
o tribunal a quo que «na esteira da jurisprudência citada, uma vez que o penhor não está excluído como 
forma legalmente admissível de prestação da garantia, incumbia à administração tributária apreciar 
em concreto a idoneidade da garantia oferecida, sem previamente onerar o executado com a prova 
da impossibilidade obter outra garantia de “maior liquidez”» (negrito e sublinhado nossos).

XX. Não se conformando, porém, com o sentido desta decisão, a Fazenda Pública apresentou, 
quanto à mesma, o recurso aqui em causa. Porém, tal como resulta das respectivas conclusões P., U, 
AA., BB. e CC., tal recurso está circunscrito às questões da i) falta de fundamentação do despacho re-
clamado, ii) da ilegalidade do critério de reavaliação das acções dadas em penhor pelos ora Recorridos, 
e iii) da necessidade de prova da impossibilidade de prestação de garantias de maior liquidez.

XXI. O recurso da Fazenda Pública não põe em causa os demais vícios que o tribunal a quo imputou 
à decisão reclamada e que também constituíram fundamento da respectiva anulação, quais sejam i) o 
facto de a apreciação da idoneidade e da suficiência da garantia prestada se dever reportar ao momento 
do respectivo pedido, e não  - como acontece na situação vertente  - ao momento da respectiva avalia-
ção/reavaliação pela administração tributária, ii) o facto de um eventual reforço da garantia prestada 
dever decorrer apenas da respectiva desvalorização, e não  - como aconteceu na situação vertente  - do 
incremento do valor a garantir, e iii) o facto de, mesmo perante uma pretensa insuficiência parcial da 
garantia aqui em causa, a administração tributária, em vez de indeferir liminarmente a respectiva pres-
tação  - como aconteceu na situação vertente  -, se dever limitar a ordenar o respectivo reforço.

XXII. Mal se compreende, neste contexto, o alcance do recurso da Fazenda Pública, uma vez 
que mesmo na eventualidade  - que não se concede  - de tal recurso ser julgado procedente, os aspectos 
da sentença recorrida que vêm postos em causa não prejudicam o conhecimento dos demais, nem a 
respectiva revogação naquela parte será, por conseguinte, susceptível de determinar a conservação da 
decisão reclamada.
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XXIII. Não obstante, e pese embora o alcance (ou falta dele) do recurso da Fazenda Pública, sempre 
enferma de vício de falta de fundamentação, nos termos e para os efeitos do artigo 77º da LGT, a decisão 
de indeferimento de prestação de garantia fundada na insuficiência desta, quando os pressupostos e 
valores de referência em que assenta aquela insuficiência radicam numa avaliação constante de um des-
pacho de outro serviço da administração cujo teor e elementos não foram comunicados ao contribuinte.

XXIV. Mais enferma de vício de falta de fundamentação, nos termos e para os efeitos do artigo 77º 
da LGT, a decisão de indeferimento de prestação de garantia fundada na insuficiência desta, quando tal 
insuficiência resulte da mera remissão para uma fórmula legal de cálculo, sem que seja exemplificada a 
sua aplicação concreta, especialmente quando a aplicação da mesma fórmula, menos de um ano antes, 
redundou num resultado de avaliação em mais de 82% superior ao do reavaliação em crise, sem que tenha 
havido, entretanto, uma alteração dos fundamentos de facto consentânea com tal disparidade de resultados.

XXV. Na omissão da lei relativamente ao critério a adoptar para a quantificação do valor das 
participações sociais dadas em garantia da suspensão do processo de execução fiscal, sob nenhum 
critério razoável poderão as mesmas ser avaliadas, nas sociedades com situação líquida positiva, em 
montante inferior ao do valor líquido que lhes está subjacente, muito menos em montante inferior ao 
respectivo valor nominal.

XXVI. Em todo o caso, o artigo 15º do Código do Imposto do Selo não é aplicável, a nenhum 
título legal, à determinação do valor de participações sociais dadas em garantia para suspensão do 
processo de execução fiscal.

XXVII. A liquidez da garantia prestada para suspensão da execução fiscal não constitui critério do 
qual, ao abrigo do artigo 199º do CPPT (aplicável ex vi do artigo 169º do mesmo código) deva depender 
a apreciação da respectiva idoneidade.

1.3. Por decisão proferida a fls. 339/366, o TCA Norte declarou -se incompetente, em razão da 
hierarquia, para o conhecimento do recurso, na consideração de que nele estava em causa exclusivamente 
matéria de direito, declarando competente para o efeito a Secção de Contencioso Tributário do STA.

1.4. O Exmº Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal emitiu douto parecer no sentido 
de que o recurso não merece provimento, argumentando, em suma, o seguinte:

«Nos termos do estatuído nos artigos 169º e 199º/1 do CPPT a prestação de garantia, tendo 
em vista a suspensão do PEF, pode ser efectuada por garantia bancária, caução, seguro caução ou 
qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do exequente.

Nos termos do n.º 2 do citado artigo 199º, a garantia idónea referida no n.º 1 poderá consistir, 
ainda, a requerimento do executado e mediante concordância da administração tributária, em penhor 
ou hipoteca voluntária, aplicando -se o disposto no artigo 195º, com as necessárias adaptações. (…)

Na execução fiscal confluem dois interesses conflituantes, o da administração fiscal na efectivação 
da cobrança célere dos seus créditos e o direito do executado em discutir a legalidade da dívida.

Daí que a garantia há -de ser adequada a satisfazer o interesse do exequente, mas sem onerar ou 
afectar de forma grave os interesses legítimos do executado.

Assim, ao contrário da tese sustentada pela recorrente, nos termos do disposto no artigo 199º do 
CPPT a garantia pode ser prestada por qualquer um dos meios expressamente ali referidos, bem como 
por qualquer outro meio susceptível de assegurar os créditos do exequente, onde se inclui, natural-
mente, o penhor, como é jurisprudência reiterada do STA. [Acórdão de 11 de Julho de 2012, proferido 
no recurso n.º 0730/12, disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt.]

A liquidez da garantia prestada para efeitos de suspensão da execução fiscal não constitui critério 
do qual deve depender a apreciação da sua idoneidade.

O despacho de indeferimento da prestação da garantia não poderia deixar de ser anulado, como 
bem decidiu a sentença recorrida.

De facto, como resulta do probatório, os recorridos solicitaram a prestação de garantia em 15 
de Setembro de 2011.

A idoneidade concreta da garantia deve ser aferida à data da do pedido, nos termos do estatuído 
no artigo 199º do CPPT.

Ora, à data do pedido, como bem decidiu a sentença recorrida, as acções dadas de penhor foram 
avaliadas em € 2.475.362,84, portanto, bem acima do valor a garantir.

Questão diferente é a eventual necessidade de reforço da garantia, nos termos do disposto nos 
artigos 199º/5/8/10 do CPPT, o que implicava a notificação dos recorridos para o efeito com a legal 
cominação, notificação essa que não teve lugar.

Aliás, esta parece ser a filosofia do Oficio -Circulado 60078, de 2012.08.30 da DSGCT, referido 
pela recorrente, quando diz que a idoneidade da garantia deve ser analisada no prazo de 15 dias a 
contar da apresentação do pedido para a sua constituição e impõe a reavaliação anual das partici-
pações sociais.

A sentença recorrida é, assim, de manter.».
1.4. Com dispensa dos vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, atenta a natureza urgente 

do processo, cumpre decidir.
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2. Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
1. Em 28/7/2011, no Serviço de Finanças do Porto 2 foi instaurado contra A… e B…, respectiva-

mente Contribuinte Fiscal n.º … e n.º …, o Processo de Execução Fiscal n.º 3182201101064967, com 
vista à cobrança de créditos de IRS, relativos a 2007, no montante global de € 574.768,21.

2. Em 4/8/2011, o reclamante A… apresentou no Serviço de Finanças do Porto 2, o requerimento 
que consta a fls. 5/6, que se dá por reproduzido, donde consta, além do mais, que irá interpor a respectiva 
impugnação judicial ou reclamação graciosa da liquidação aí mencionada, e requer que lhe seja fixado 
o valor da garantia a prestar para suspensão do processo executivo.

3. Dá -se por reproduzida a informação e despacho que constam a fls. 10, datados de 11/8/2011, 
mediante o qual foi fixada em € 729.423,00 a garantia a prestar pelos reclamantes.

4. A Administração Tributária remeteu ao reclamante marido, mediante carta registada com aviso 
de recepção, o oficio n.º 6806, de 12/8/2011, que consta a fls. 12 e se dá por reproduzido, com vista à 
notificação para, em 15 dias, prestar garantia no valor de € 729.423,00.

5. Em 15/9/2011, o reclamante apresentou no Processo de Execução Fiscal identificado em 1, o 
requerimento que consta a fls. 16, que se dá por reproduzido, donde consta, além do mais, que oferece 
“como garantia um penhor sobre as acções que detém da sociedade C…, SA, sociedade comercial 
anónima com o código de certidão permanente 4135 -51 76 -2003, cujas acções detidas pelo Executado 
são ao portador. Requer, ainda, a junção aos autos, como documento n.º 1, do Relatório e Contas de 
2010 da sociedade em questão.

6. Dá -se por reproduzido o documento que consta a fls. 25 que consubstancia uma comunicação 
da Divisão de Liquidação dos Impostos Sobre Património e Outros Impostos, datada de 24/10/2011, 
do qual consta “Nos termos do artigo 15º do Código de Imposto de Selo indica -se o montante de 
€ 2.475.632,84 como valor atribuído às 729.423 acções com expressão nominal de € 729.423,00. 
Esta quantia foi apurada com base na situação líquida reportada a 31/12/2010, cujo apuramento se 
encontra descrito no verso.”.

7. Dá -se por reproduzida a informação e despacho que constam a fls. 26, datados de 28/10/2011, 
despacho que aceitou a garantia identificada em 5.

8. A Administração Tributária remeteu ao mandatário dos reclamantes, mediante carta registada 
com aviso de recepção, o oficio n.º 8845, de 2/11/2011, que consta a fls. 27 e se dá por reproduzido, 
com vista à notificação do despacho aludido em 7, e para, em 10 dias, constituir penhor no valor de 
€ 729.423,00 e dele fazer prova mediante documento emitido pela entidade bancária.

9. Em 16/11/2011 o reclamante apresentou no processo de execução fiscal o requerimento e 
documento anexo que constam a fls. 29/30, que se dão por reproduzidos, com vista à junção aos autos 
do “original da constituição de um penhor de 729.423 acções, com o valor nominal de € 1,00 cada 
uma, que detém da sociedade C…, S.A., a favor do Chefe do Serviço de Finanças do Porto -2., para 
garantia do valor de €729.423.

10. Dá -se por reproduzida a informação e despacho que constam a fls. 33, datados de 7/05/2012, 
despacho que revogou o despacho de 28/10/2011, notificado ao mandatário dos reclamantes por ofício 
de 15/05/2012.

11. Em 24/5/2012, os reclamantes apresentaram no Processo de Execução Fiscal identificado 
em 1, o requerimento que consta a fls. 40, que se dá por reproduzido, com vista à emissão de certidão 
contendo os meios de reacção em relação ao acto notificado, ao abrigo do disposto no artigo 37º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário.

12. A Administração Tributária remeteu ao reclamante marido, mediante carta registada com aviso 
de recepção, o oficio n.º 35985/0405, de 6/6/2012, que consta a fls. 45 e se dá por reproduzido, a fim 
de este demonstrar a “impossibilidade de apresentação de garantia de maior liquidez

13. Em 2/7/2012, os reclamantes apresentaram no Processo de Execução Fiscal identificado em 1, 
o requerimento que consta a fls. 54, que se dá por reproduzido, em resposta ao determinado em 12, que 
“o pedido de demonstração em apreço não é um critério que deva, nos termos da lei, ser ponderado 
para aferir da idoneidade da garantia prestada” e reiteraram o pedido de suspensão da execução.

14. Em 5/11/2012 e 16/11/2012 foram lavrados a informação e despacho que constam a fls. 64/70, 
que se dão por reproduzidos, despacho que considerou a garantia prestada insuficiente para suspender 
a execução fiscal.

15. A Administração Tributária remeteu à mandatária do reclamante marido, mediante carta re-
gistada com aviso de recepção, o oficio n.º 9388/3182 -30, de 5/12/2012, que consta a fls. 72 e se dá 
por reproduzido, com vista à notificação do despacho aludido em 14.

16. A presente reclamação foi apresentada em 17/12/2012.
3. Vem o presente recurso interposto da sentença que julgou procedente a reclamação judicial que 

A… e B… deduziram contra o despacho proferido em 16/11/2012 pela Directora de Finanças Adjunta 
do Porto de indeferimento do pedido de suspensão do processo de execução fiscal que contra eles 
pende no Serviço de Finanças do Porto -2 para cobrança de dívida de IRS, no montante de € 574.768,21.
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Tal indeferimento assentou no entendimento de que o valor da garantia a prestar ascendia a 
€ 787.620,82 e que a garantia oferecida pelos executados em 16/11/2011  - penhor de 729.423 acções 
que estes detém na sociedade C…, S.A., com o valor nominal de € 1 – não era idónea, pese embora, 
como resulta à saciedade dos elementos constantes dos autos e que as partes não questionam, o valor 
dos bens que integram essa garantia já ter sido fixado anteriormente, por acto avaliativo realizado em 
Outubro de 2011 pela Divisão de Liquidação dos Impostos sobre o Património e outros Impostos, e 
a sua prestação ter sido autorizada pelo Chefe do Serviço de Finanças do Porto -2 por despacho de 
28/10/2011, o qual foi revogado motu proprio em 7/05/2012 por incompetência desta entidade para 
decidir em garantias de valor superior a 500 UC.

Tal reclamação teve por fundamento a ilegalidade do aludido despacho da Directora de Finanças 
Adjunta do Porto, consubstanciada na violação da confiança depositada no procedimento, numa ilegal 
actualização do valor da garantia que devia ser prestada pelos executados, na falta de fundamentação 
dos termos da segunda/nova avaliação dos bens, e na violação do art. 199º do CPPT no que toca à 
exigência de liquidez da garantia.

A sentença recorrida julgou procedente reclamação com a seguinte motivação:
«Como decorre do disposto no artigo 199º n.º 6 do Código de Procedimento e de Processo Tribu-

tário, o montante da garantia a prestar não emerge de acto discricionário da Administração Tributária, 
mas resulta de cálculo a efectuar de forma absolutamente vinculada, por forma a assegurar o valor da 
dívida exequenda, juros de mora contados até à data do pedido, com o limite de cinco anos, e custas na 
totalidade, acrescida de 25% da soma daqueles valores, porquanto o n.º 6 daquele normativo prescreve 
“A garantia é prestada pelo valor da dívida exequenda, juros de mora contados até ao termo do prazo 
de pagamento voluntário ou à data do pedido, quando posterior, com o limite de cinco anos, e custas 
na totalidade, acrescida de 25 % da soma daqueles valores.

Desde logo, afigura -se que não podem responsabilizar -se os reclamantes pelo incremento dos 
juros, uma vez que os mesmos deram cabal cumprimento à obrigação de prestação de garantia, em 
16/11/2011, em conformidade com o determinado pela Administração Tributária, e como tal, não podem 
ser responsabilizados pelo incremento dos juros constantes do cálculo de fls. 70, na medida em que 
a situação que levou à revogação do despacho de aceitação da garantia é imputável à Administração 
Tributária, e não pode prejudicar -se o contribuinte pelos lapsos da Administração Tributária.

Por outro lado, o valor a que ascende a garantia prestada mediante penhor das acções da sociedade 
comercial “C…, S.A.”, tem de ser considerado à data em que o penhor foi efectivamente prestado. Ora, 
nessa data a Administração Tributária, socorrendo -se do mesmo critério que utilizou em 12/10/2012, 
atribuiu àquelas acções o valor de € 2.475.632,84, montante mais do que suficiente para garantir o pa-
gamento da quantia exequenda e acrescido, nos termos do normativo citado, sem prejuízo de eventual 
notificação dos reclamantes para reforço da garantia, se esta se tomasse insuficiente para pagamento da 
dívida exequenda e acrescido (artigo 199º n.º 5 do Código de Procedimento e de Processo Tributário), e 
“em caso de diminuição significativa do valor dos bens que constituem a garantia” (artigo 199º, n.º 10, 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário), notificação que nunca teve lugar.

Destarte, afigura -se infundada a conclusão da Administração Tributária de que a garantia é ini-
dónea para pagamento da quantia exequenda, posto que, como referem os reclamantes, não ocorreu 
qualquer desvalorização da sociedade que conservou uma situação líquida de € 17.081.313,00, e à data 
da primeira avaliação ascendia a € 17.588.607,00, e o número de acções não se alterou. Assim sendo, 
impunha -se uma especial fundamentação que justificasse a descida abrupta do valor das acções, da 
alteração do valor exigido aos reclamantes, e eventual invocação de factos imputáveis aos reclamantes 
que lhe impusessem o encargo de suportar o incremento de juros exigidos.

Por outro lado, na informação que sustentou o despacho reclamado refere -se que o executado não 
demonstrou a impossibilidade de apresentar “garantias de maior liquidez”.

Todavia, afigura -se que nesta parte também não assiste razão à Fazenda Pública.
Prescreve o artigo 199º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, “Caso não 

se encontre já constituída garantia, com o pedido deverá o executado oferecer garantia idónea, a qual 
consistirá em garantia bancária, caução, seguro -caução ou qualquer meio susceptível de assegurar 
os créditos do exequente.

Como decorre do normativo citado a suspensão do processo de execução fiscal depende da pres-
tação de garantia que cubra a totalidade da quantia exequenda e acrescido, e incumbe à Administração 
Tributária aferir da idoneidade dessa garantia, considerando os elementos que lhe sejam oferecidos, os 
que tenha em seu poder, e aqueles que fundadamente solicitar no âmbito dos seus poderes de investiga-
ção oficiosa (Vide Ac. do TCAN de 30/11/2011, Proc. n.º 01423/11.SBEPRT (…). No mesmo sentido 
Ac. do TCAN de 18/01/2012, Proc. n.º 02615/11.2BEPRT (…).

Destarte, a Administração Tributária não pode recusar uma garantia apenas com fundamento na sua 
“menor liquidez”, ou porque o executado não demonstrou a impossibilidade de prestar uma “garantia 
preferencial”, de entre as enunciadas no normativo citado supra.
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Efectivamente, no processo de execução fiscal vigora “um princípio geral da equivalência da 
caução, penhora e outras garantias idóneas, como a hipoteca (uma vez que, na presença de qualquer 
uma delas, a execução se suspende até decisão da oposição deduzida), devendo ser aceite pelo órgão 
exequente aquela que, sem prejuízo do credor, melhor sirva os interesses do executado”(Rui Duarte 
Morais, “A Execução Fiscal”, p. 78). E, na ponderação entre os dois interesses em conflito, por um lado 
o interesse da Administração Tributária na realização da cobrança célere dos seus créditos e por outro 
o direito do executado em discutir a legalidade da dívida exequenda, a lei faz depender a suspensão da 
execução da prestação de garantia idónea, que cubra a totalidade da dívida exequenda, mas sem onerar 
ou afectar de forma grave os interesses legítimos do executado. (…)

Assim sendo, na esteira da jurisprudência citada, uma vez que o penhor não está excluído como 
forma legalmente admissível de prestação da garantia incumbia à Administração Tributária apreciar 
em concreto a idoneidade da garantia oferecida, sem previamente onerar o executado com a prova da 
impossibilidade de obter outra garantia de “maior liquidez”.

De resto, o Ac. do STA de 27/6/2012, Proc. n.º 654/12, citado pela Fazenda Pública, admite ex-
pressamente a prestação de garantia através de penhor para suspensão da execução fiscal, embora exija 
a concordância da Administração Tributária.

Todavia, também refere que cabendo -lhe a apreciação da idoneidade, deve ser aceite a garantia se 
esta “objectivamente e no momento do pedido, é apta a garantir a totalidade da dívida e do acrescido, 
não podendo ser a mesma rejeitada com fundamentos abstratos e teóricos, como o de que se trata de um 
crédito futuro e o de que a devedora é uma SGPS, sendo que esta pode ser liquidada de um momento 
para o outro, ficando prejudicada a eventual execução da garantia.

E, como se referiu supra, na data em que foi prestado o penhor era idóneo a garantir o pagamento 
da quantia exequenda e acrescido, conforme avaliação efectuada pela Administração Tributária.

Consequentemente, impõe -se a anulação do acto reclamado, ainda que o tribunal não possa 
substituir -se à Administração Tributária mediante declaração da “idoneidade e suficiência da garantia 
prestada».

É contra o assim decidido que se insurge a Fazenda Pública, sustentando que o acto reclamado 
não padece de falta de fundamentação porque dele consta que na reavaliação dos bens foi adoptada 
a regra contida no art. 15º do Código Imposto Selo, regra igualmente adoptada na anterior avaliação 
realizada um ano antes com base na situação líquida da sociedade em 31/12/2010; por outro lado, face 
à revogação do despacho do Chefe do Serviço de Finanças era lícito à administração fiscal proceder 
a nova avaliação dos bens com base na situação líquida da sociedade em 31/12/2011; finalmente, o 
acto de indeferimento não é ilegal no que se refere à apreciação da idoneidade da garantia, já que o 
art. 199º, n.º 2, do CPPT faz depender a prestação de garantia sob a forma de penhor da concordância da 
administração, sendo que, nos termos do Oficio -Circulado n.º 60.076, de 29.07.2010, essa concordância 
deverá ocorrer “Apenas em caso de absoluta impossibilidade de constituição de garantia bancária, 
caução, seguro -caução ou, secundariamente, de hipoteca (…)”.

Razão por que advoga que a sentença errou na interpretação e aplicação das normas legais atinentes, 
designadamente dos arts. 52º da LGT, 169º e 199º do CPPT e que, por isso, deve ser revogada.

Importa, desde já, salientar que o desfecho deste recurso nunca poderia levar à revogação in totum 
da sentença, visto que nela se julgou ilegal a actualização do valor da garantia que devia ser prestada 
pelos executados [que passou do valor de € 729.423,00 para o valor de € 787.620,82] e a Recorrente 
não põe em causa essa vertente da decisão [segundo a qual tal actualização é ilegal, na medida em que 
os executados não podem ser responsabilizados pelo incremento dos juros, uma vez que deram cabal 
cumprimento à obrigação de prestação de garantia, em 16/11/2011, em conformidade com o determi-
nado pela administração, e a situação que levou à revogação do despacho de aceitação da garantia é 
imputável àquela], pelo que não pode ser mais discutida essa questão face ao trânsito transitado da 
respectiva decisão.

Importa, ainda, dar nota que apesar de nas conclusões XXI e XXII das contra -alegações os Re-
corridos terem suscitado a questão da inutilidade de apreciação do recurso, não lhes assiste razão.

É que a Recorrente dissente da apreciação do tribunal recorrido tanto no que toca à questão da 
fundamentação do despacho como no que toca ao modo e momento em que é permitido à administração 
tributária avaliar a garantia oferecida quanto ao seu concreto valor e idoneidade, que não a questão do 
seu reforço, até porque nem se coloca nos autos a hipótese de se estar em presença de um reforço da 
garantia. Significa isto que a eventual procedência deste recurso poderá conduzir à revogação parcial 
da sentença e, em última análise, à manutenção do acto reclamado quanto ao valor dos bens que inte-
gram a garantia oferecida e quanto à idoneidade desta para suspender o processo de execução, donde 
se impõe concluir pela utilidade da sua apreciação.

Assim, as questões que se colocam à apreciação deste Tribunal são as de saber se a sentença 
recorrida incorreu em erro de julgamento de direito ao decidir que a idoneidade da garantia tem de ser 
apreciada em concreto e com referência à data em que foi prestada e efectuada a primeira avaliação dos 
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bens que a integram, que essa idoneidade não depende apenas da sua liquidez, e que o valor apurado 
na nova avaliação das acções dadas em penhor não se encontra fundamentado.

Impõe -se analisar, em primeiro lugar, a questão da idoneidade da garantia.
De harmonia com o disposto no artigo 199º n.º 1 do CPPT, a prestação de garantia, tendo em vista 

a suspensão do processo de execução fiscal, pode ser efectuada por garantia bancária, caução, seguro 
caução ou qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do exequente.

Dispõe, por sua vez, o n.º 2 desse normativo que a garantia idónea referida no n.º 1 poderá consistir, 
ainda, a requerimento do executado e mediante concordância da administração tributária, em penhor 
ou hipoteca voluntária, aplicando -se o disposto no artigo 195.º, com as necessárias adaptações.

Este normativo confere assim à Administração Tributária uma certa margem de discricionariedade 
para decidir, em função de cada caso concreto, se a garantia prestada é ou não “idónea” para assegurar 
a cobrança efectiva da dívida, impondo -se, especificamente, nos casos da hipoteca voluntária e do 
penhor, a concordância da Administração.

A utilização da expressão “garantia idónea” integra um conceito indeterminado, pois que a norma 
do n.º 2 não determina, de forma exacta, quando é que a garantia é idónea para assegurar os créditos 
do exequente.

Pode, no entanto, concluir -se que emana das normas conjugadas dos arts. 169º e 199º do CPPT 
(normas cuja interpretação se torna essencial, designadamente à luz da mens legis, para se poder apreen-
der o sentido e alcance do conceito indeterminado nelas contido, já que a própria norma há -de fornecer, 
em larga medida, um padrão suficientemente claro para a interpretação e integração dos conceitos que 
incorpora) decorre que a idoneidade da garantia se afere pela capacidade de, em caso de incumprimento 
do devedor, salvaguardar a efectiva cobrança da dívida exequenda e acrescidos.

A garantia idónea será pois aquela que é adequada para o fim em vista, ou seja, a que assegura o 
pagamento totalidade do crédito exequendo e legais acréscimos (1).

Por outro lado, este Supremo Tribunal tem seguido jurisprudência uniforme no sentido de que a 
idoneidade da garantia não pode ser aferida pelo seu grau de liquidez, como se explica no Acórdão do 
Supremo Tribunal Administrativo de 14.03.2012, recurso n.º 0208/12, com profícua fundamentação, 
que sufragamos e que, por isso, nos limitaremos aqui a transcrever:

«(…) não é a forma abstracta da prestação da garantia ou a actividade prosseguida por quem 
a presta que, por si só, atesta a sua idoneidade. Esta há -de resultar, isso sim, da avaliação que for 
efectuada em concreto sobre a susceptibilidade de assegurar o pagamento da quantia exequenda e 
do acrescido.

Não é essa a tese da Recorrente, que sustenta a título subsidiário (ou seja, para a eventualidade 
de se entender, como entendemos, que o art. 199º do CPPT não exclui a possibilidade da constituição 
da garantia por fiança) que tal forma de prestação de garantia nunca poderia haver -se por idónea.

Isto, em síntese, porque considerou, na leitura que fez das instruções administrativas veiculadas 
pelo Ofício -Circulado n.º 60.076, de 29 de Julho da 2010, da DSGCT, que a AT, no que se refere à 
prestação de garantia deve preferir as garantias de maior e melhor liquidez, como tal se entendendo 
aquelas cujo valor monetário subjacente seja realizável de forma mais certa, directa e imediata, e com 
cobrança expedita e célere.

Salvo o devido respeito, os fundamentos em que a AT suportou o indeferimento da fiança oferecida 
não constituem parâmetros relevantes no juízo de aferição da idoneidade da garantia, pelo que ao 
utilizá -los e neles suportar a recusa da garantia oferecida incorreu em violação de lei. (…)

O legislador, na definição da idoneidade legalmente necessária da garantia a prestar para efeito 
da suspensão do processo executivo, apenas exigiu que a mesma fosse suficiente para assegurar o 
pagamento dos créditos em cobrança e do acrescido.

Assim, e pese embora uma inegável margem de discricionariedade que assiste à AT nesta matéria 
(…) a verdade é que não podem relevar -se como fundamentos válidos os atinentes ao grau de liquidez 
da garantia.

Como ficou dito no referido acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo de 15 de Fevereiro passado, «[n]a execução fiscal confluem dois interesses 
conflituantes: o da administração fiscal na realização da cobrança célere dos seus créditos e o direito 
do executado em discutir a legalidade da dívida exequenda. Dando prevalência ao primeiro, a lei faz 
depender a suspensão da execução da prestação de garantia idónea, que cubra a totalidade da dívida 
exequenda. O que significa que a garantia há -de ser adequada a satisfazer o interesse da exequente, 
mas sem onerar ou afectar de forma grave os interesses legítimos do executado. Uma garantia ban-
cária ou um seguro -caução oferecem à exequente maior liquidez imediata do que uma hipoteca ou um 
penhor de coisas, mas, por outro lado, trata -se de garantias que são mais onerosas para o executado, 
dado que quer a hipoteca quer o penhor não envolvem encargos com repercussões imediatas na esfera 
patrimonial do requerente.

Assim se compreende que legislador tenha consagrado no art. 199º do CPPT um conceito amplo 
de garantia idónea, com vista a acautelar a maior ou menor dificuldade para o executado em conseguir, 
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sem onerar excessivamente a sua situação, apresentar garantia adequada a suspender a execução. E, 
no mesmo sentido, se deve entender o facto de não se estabelecer nenhuma preferência ou qualquer 
graduação das garantias, em conformidade com a sua maior ou menor eficácia resultante da maior 
ou menor liquidez imediata.

Em conformidade com a melhor doutrina, diz -se que na lei processual fiscal vigora como que 
“um princípio geral da equivalência da caução, penhora e outras garantias idóneas, como a hipoteca 
(uma vez que, na presença de qualquer uma delas, a execução se suspende até decisão da oposição 
deduzida), devendo ser aceite pelo órgão exequente aquela que, sem prejuízo do credor, melhor sirva 
os interesses do executado” (Neste sentido, cfr. RUI DUARTE MORAIS, A Execução Fiscal, 2ª ed., 
Almedina, Coimbra, 2006, p.78.).

No mesmo sentido, estando em causa um pedido de substituição de bens penhorados por garantia 
bancária, no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 7/12/2011, proc n.º 1006/11, ficou consignado que 
tal substituição seria admissível, ponto é que “a garantia cubra a totalidade do crédito exequendo e 
acrescido, atenta a previsível duração do processo, pois apenas a garantia da totalidade da dívida 
exequenda controvertida e acrescido garantem a suspensão da execução até à decisão do pleito”».

Estes considerandos são igualmente válidos relativamente à fiança. É inegável que as diversas 
formas de prestação de garantia não têm a mesma qualidade ou eficácia, sendo que algumas conferem 
à AT, enquanto credora, uma maior garantia, na medida em que podem dispensar ou, pelo menos, 
reduzir ulteriores diligências ou procedimentos com vista à sua execução.

Porém, como ficou dito no citado aresto, o legislador não pretendeu dotar a AT de garantia 
absoluta do seu crédito, tanto mais que o mesmo é ainda incerto, mas tão -só de garantia idónea, que 
o mesmo é dizer adequada ao fim em vista. Não pode perder -se de vista que prestar garantia não é 
efectuar o pagamento, mas tão -só vincular um determinado património ao cumprimento de uma de-
terminada obrigação de pagamento.

Assim, como deixámos já dito, a recusa de uma garantia deverá alicerçar -se em razões objectivas 
relacionadas com a susceptibilidade de assegurar o pagamento da dívida exequenda e do acrescido, não 
podendo a AT fundamentar essa recusa em aspectos qualitativos das garantias, sob pena de incorrer 
em errónea interpretação e aplicação do art. 199º do CPPT.

A interpretação subscrita pela Recorrente permitiria à AT estabelecer uma hierarquização das 
garantias, em conformidade com a sua maior ou menor liquidez imediata, acabando assim por poder 
recusar todas as que não assegurassem imediata liquidez, restringindo o quadro legal de garantias 
que o legislador quis aberto.

Voltando ao caso dos autos, o órgão decisor reconhece que nem sequer procedeu à avaliação 
em concreto da garantia oferecida, que rejeitou exclusivamente com o fundamento que este tipo de 
garantia – fiança – não seria admissível, apenas com o argumento da sua maior segurança e quali-
dade (liquidez imediata), o que significa que não há interesse público que justifique o sacrifício dos 
interesses da Executada. Note -se que a AT deve pautar a sua actuação de acordo com o princípio da 
proporcionalidade (cfr. art. 266º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa, art. 55º da LGT, 
art. 46º do CPPT e art. art. 5º, n.º 2, do Código de Procedimento Administrativo), o que aponta para 
a necessidade da ponderação dos interesses em jogo de molde a não sacrificar nenhum deles.

A AT pode recusar a fiança oferecida se achar que a mesma, em concreto, não garante o paga-
mento da quantia exequenda e do acrescido. O que não pode é, em abstracto, recusar essa forma de 
prestação de garantia, em nome da segurança absoluta na cobrança do seu crédito e com absoluto 
desprezo pelos interesses legítimos da Executada.

Aliás, o Ofício -Circulado n.º 60.076, de 29 de Julho da 2010, da DSGCT, salvo o devido res-
peito, não suporta a interpretação que dele fez o órgão decisor (e, se a suportar, então haverá de 
concluir -se pela ilegalidade das instruções por ele veiculadas). Na verdade, as instruções veiculadas 
por aquele ofício em ponto algum excluem a fiança como modo de prestação da garantia e visaram 
apenas «uniformizar os procedimentos e as práticas dos Serviços da DGCI à face da lei vigente em 
matéria de prestação de garantias em execução fiscal, bem como a salvaguarda do interesse público 
de cobrança dos créditos». A única tomada de posição administrativa que conhecemos a esse propósito 
é a do Despacho com o n.º 642/2002, de 11 de Março de 2002, do Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais, no seguinte sentido:

«Os Serviços da Direcção -Geral dos Impostos competentes, nos termos do disposto no n.º 8 do 
artigo 199.º do CPPT, para apreciar as garantias a prestar para assegurar os créditos tributários exe-
quendos, devem aceitar a título de garantia e em cumprimento do consignado no n.º 1 do artigo 199.º 
do CPPT, qualquer garantia ou meio susceptível de assegurar os créditos do Estado, designadamente 
a fiança de pessoa singular ou colectiva, respectivamente domiciliada ou com sede em território por-
tuguês, cujos rendimentos de fonte nacional, património localizado em Portugal e/ou capital social e 
declarações de rendimentos demonstrem a sua capacidade sustentada de pagar o montante a garantir, 
nos termos do n.º 5 daquele mesmo artigo 199.º do CPPT».
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Em suma, ao ter fundado a decisão de recusa da garantia oferecida através de fiança em pa-
râmetros que, seguramente, não integram o critério legal de aferição da idoneidade dessa garantia, 
incorreu o respectivo autor em vício de violação de lei, a determinar a respectiva anulação, como bem 
decidiu a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto.» (sublinhado nosso).

Torna -se, assim, claro que, no caso vertente, a garantia prestada não podia ter sido considerada 
inidónea com fundamento no seu grau de liquidez, motivo por que a sentença recorrida que assim 
julgou não padece de qualquer erro.

Mas será que no caso em apreço a garantia oferecida, mediante penhor das referidas acções, era 
suficiente para, em caso de incumprimento dos devedores, assegurar a efectiva cobrança da dívida 
exequenda e acrescidos?

Na sentença entendeu -se que o valor da garantia era largamente suficiente para o referido fim, visto 
que, à data em que foi oferecido o penhor de acções como garantia, essas acções foram avaliadas em 
€ 2.475.632,84, sendo para o efeito indiferente o resultado obtido em posterior reavaliação efectuada 
um ano depois por culpa exclusiva da administração.

E este julgamento também não merece censura.
Com efeito, da revogação do despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças, que, como 

se viu, teve causa na sua incompetência para autorizar garantias de valor superior a 500 UC, não deriva 
a inutilização ou revogação da precedente avaliação dos bens oferecidos em garantia, que é um acto 
distinto e que, por conseguinte, se manteve válido. E foi com base nessa avaliação que foi constituído 
o penhor, que também não pode deixar de se considerar válido para o efeito em causa sob pena de 
violação do princípio da confiança.

É certo que a Administração Tributária pode, depois de prestada a garantia, exigir o seu reforço, 
nos termos do que dispõe o n.º 10 do art. 199º do CPPT, se constatar que os bens que a integram dimi-
nuíram substancialmente de valor. Mas não é esta a situação vertida nos autos, pois o que aconteceu 
foi que a Administração ignorou por completo a avaliação contemporânea do oferecimento da garan-
tia, efectuado pela entidade competente para o efeito (Divisão de Liquidação dos Impostos sobre o 
Património e outros Impostos da Direcção de Finanças do Porto) e que se mantinha válida nos termos 
expostos, tendo procedido, um ano depois, a uma segunda avaliação realizada pela mesma entidade 
mas que não encontra previsão na lei.

É, pois, fora de dúvida que, sendo tal segunda avaliação ilegal, é também irrelevante para o apu-
ramento da idoneidade da garantia.

Resta, pois, concluir que a sentença, ao julgar ilegal o acto reclamado, anulando -o, decidiu em 
conformidade com o direito. E, nesta circunstância, torna -se inútil apreciar da questão atinente à fun-
damentação da reavaliação das acções dadas em penhor.

4. Termos em que acordam os juízes deste Supremo Tribunal em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 11 de Dezembro de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Pedro 
Delgado.

(1) Cfr. neste sentido RUI DUARTE MORAIS, in “A Execução Fiscal”, pág. 77 e JORGE LOPES DE SOUSA, in “Có-
digo de Procedimento e de Processo Tributário”, anotado e comentado, 6ª Ed., Áreas Editora, Vol. III, anotação 2 ao art. 199º, 
bem como, entre outros, os Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 21.09.2011, no recurso 0786/11, de 11.07.2012, 
no recurso 730/12, e de 10.10.2012, no recurso 916/12. 

 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.

Processo n.º 31/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1  - RELATÓRIO
1. A…, Lda., com os demais sinais dos autos, notificada do acórdão proferido em 23 de Outubro 

de 2013 (a fls. 389 a 420 dos autos) que negou provimento ao recurso por si interposto da sentença do 
Tribunal Administrativo Fiscal de Viseu, que julgara improcedente a impugnação judicial deduzida 
contra o acto de indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de taxa de promoção 



4990

relativa ao mês de Dezembro de 2003, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, vem, ao abrigo 
do disposto no art. 125º do CPPT e nos arts. 615º n.º 1 alínea d) (anterior artigo 668º n.º 1 alínea d)), 
615º n.º 4 (anterior artigo 668º, n.º 4) 666º (anterior 716º), 197º n.º 1 (anterior 203º, n.º 1) e 199º n.º 1 
(anterior 205º, n.º 1 do CPC), arguir nulidades processuais decorrentes da violação do princípio do 
contraditório e por ter sido apreciada matéria de facto, bem como invocar a nulidade do próprio acór-
dão, por omissão de pronúncia, quer por não se ter declarado incompetente em razão da hierarquia 
(já que se trata de excepção que é de conhecimento oficioso), quer por não se ter pronunciado sobre a 
violação de normas comunitárias (em concreto, a norma constante do n.º 4 do art. 2º do Regulamento 
(CE) n.º 1998/2006, da Comissão — e bem assim o vício de inconstitucionalidade (ao não proceder ao 
requerido reenvio prejudicial para o TJUE, em alegada violação do parágrafo 3 do art. 267º do TFUE 
e do art. 8º da CRP.

2. Respondeu o Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., nos termos de fls. 442 a 446 dos autos, no 
sentido de que inexistem inequivocamente as nulidades arguidas, devendo manter -se “in totum” o 
acórdão proferido.

3. Dispensando -se os Vistos, dada a simplicidade da questão, cabe deliberar.
4. Apreciando, pois:
O acórdão ora reclamado limita -se a reiterar, acolhendo na íntegra e reproduzindo a respectiva 

fundamentação, o já então decidido por acórdão deste Supremo Tribunal, de 26/06/2013, proferido no 
recurso nº29/13.

A este acórdão foram, entretanto, também imputadas, pela recorrente, nulidades e inconstitucio-
nalidade (nulidades por violação do princípio do contraditório e por contradição entre os fundamentos 
e a decisão e inconstitucionalidade pela decisão de não reenvio), sendo que as demais também arguidas 
nos presentes autos o foram igualmente em relação ao acórdão deste STA, proferido no rec. n.º 1503/12. 
E em ambos os casos, todas foram julgadas não verificadas e improcedentes por acórdãos deste mesmo 
STA, de 26/6/2013, proferidos nos ditos recursos nºs. 29/13 e 1503/12.

É este julgamento que também aqui se reitera, nos termos e com os fundamentos constantes 
desses acórdãos do STA (de 26/6/2013  - recursos nºs. 29/13 e 1503/12), para os quais se remete, salvo 
quanto à alegada nulidade resultante de contradição entre os fundamentos e a decisão, não arguida nos 
presentes autos.

Razão pela qual e consequentemente se indeferirá o requerido.
DECISÃO
Assim, nos termos e pelos fundamentos, na parte aplicável, constantes dos preditos acórdãos deste 

STA, de 26/6/2013 (recs. nºs. 29/13 e 1503/12), acordam os juízes da secção de Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o requerido.

Custas pela requerente.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Francisco Rothes — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Taxa de Promoção do Vinho. Direito Comunitário. Auxílio do Estado.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional na-
cional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do art. 92.º 
do Tratado de Roma (actual art. 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do art. 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando 
mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido pelo Estado ou 
proveniente de recursos estatais (característica típica associada à qualificação 
dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo 
procedimento legislativo de criação.
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 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada, sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 47/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de impugnação judicial n.º 409/
09.4BEVIS

1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “A…, Lda.” (a seguir Recorrente) veio recorrer para o Supremo 

Tribunal Administrativo da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que julgou impro-
cedente a impugnação judicial por ela deduzida contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa 
do acto de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo “Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.”, referente 
ao mês de Dezembro de 2007.

1.2 O recurso foi admitido e a Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões 
do seguinte teor:

«A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Dezembro de 2007.

B. A A… não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando os 
mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sentença 
ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante» – cf. página 32 da sentença proferida nos autos –, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A… à aludida taxa de promoção nos presentes 
autos: a violação do disposto no artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) e 
consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A… perante os órgãos jurisdicionais nacionais – cf., 
neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, 
Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art. 93.º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual 
art. 88.º, n.º 3, último período) […] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta dispo-
sição.» – cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD – BRABANT, processo 
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C -174/02 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -39/94.

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno comu-
nitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição comunitária 
que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A… teria 
legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros 
que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do 
artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de 
compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da intervenção 
da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 1 
do artigo 108.º do TFUE), detém a competência – exclusiva – para proceder ao exame permanente da 
compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu – ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender… – o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário [...]

74. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou».

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A… não alega a con-
trariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não 
procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional 
e os destinados à exportação, mencionada na página 32 da sentença posta em crise).

L. A A… sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não notificação 
prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao arrepio do 
disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) – cf. petição inicial que 
dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos – cf. 
alíneas F) e G) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o procedimento 
contraditório C43/2004, junto aos autos pela A… com a sua petição inicial e dada por integralmente 
reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão – cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de ave-
riguações contraditório C43/2004 – conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, 
que ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao disposi-
tivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos 
auxílios não notificados».

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário – juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averigua-
ções contraditório C 43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, Estado Português não lhe podia ter dado execu-
ção, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
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se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf. página 33 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e – pior – 
olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios […] O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra vio-
lada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de 
uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «a instauração pela impugnante da presente acção de 
impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a 
aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente improce-
dente» – cf. página 30 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 82.º da contestação do IVV.

W. O reembolso – ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela A…, 
com as demais consequências legais – requerida nos presentes autos não decorre da adopção, por 
parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria 
a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito 
dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e 
proibição de execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado a 
Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
decisão que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. Parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação 
de decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará 
notar que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado 
Português, igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV.

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV – A) respectivo).

BB. Tais medidas – em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos – eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.» – cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art. 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» – cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante – isso sim – para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.
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EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia – conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida – a 
taxa de promoção – é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa 
influencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma dimi-
nuição do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de 
promoção e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia 2 [2 Cf. entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALSTER, 
OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTLIJK NOORD -BRABANT], este 
concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado – a taxa de promoção – é parte integrante 
da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos 
auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios 
com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida – cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.» – cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 130 
da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios 
propriamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando 
a ser mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da 
Comissão sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido – como o foi (cf. 
parágrafo 132 da decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento 
das campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre 
os produtos nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do 
artigo 108.º, n.º 3, do TFUE») – impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a 
anulação dos actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que 
o estabelecimento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão 
Europeia, é contrário ao Direito Comunitário – o que, em concreto, se requereu nos presentes autos 
relativamente ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Dezembro de 2007 e veio a 
ser, com manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação 
da obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, 
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do Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. I -3735, 
n.º 31).»  - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003 proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)» – cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, 
de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é 
afectada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por 
uma decisão final da Comissão.» – cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido 
no processo C -261/01 e 262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 
artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem 
sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndi-
cat national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).» – cf. parágrafo 63 do 
Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-
teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, 
da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último perí-
odo, do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade 
para tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas 
as consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos 
actos de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedi-
dos (v. acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires 
e Syndicat national des negociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).» – cf. 
parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa 
e se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal – in casu, a chamada taxa de promoção – que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa 
taxa – consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de 
afectação legal percentual – financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de 
serviços e actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do 
auxílio propriamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de 
um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória – e que se 
encontra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo 
de auxílios de Estado não notificados –, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão 
sobre a respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo – e na hipótese de o Estado - Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal –, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
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violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?».

1.4 O IVV apresentou contra alegação, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção auto liquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência ao período mensal de Dezembro de 2007.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso – cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.º 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações – cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao con-
trário de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a 
incompreensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido 
à sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.
º do CPPT, e à vasta jurisprudência superior – cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 
de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE»  - cfr p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE – hoje, 
artigo 108.º, n.º 2 do TFUE –, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras 
do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, 
através das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da le-
gislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora 
artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consig-
nação da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa 
larga componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.
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M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pre-
tensões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si auto liquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos 
pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril 
de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com as autori-
dades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, entretanto 
extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 – cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda não publicada 
no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra - alegações como docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas ao respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera 
a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012 – através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 –, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

[…]
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais. Só nestes 
termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!».

1.5 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo e dada vista ao Ministério Público, 
o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer.

1.6 Dispensaram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos, por as questões em causa terem 
vindo a ser repetida e uniformemente decididas por este Supremo Tribunal Administrativo.

1.7 As questões que cumpre apreciar e decidir, a primeira suscitada pelo Recorrido e as demais 
suscitadas pela Recorrente, são as de saber

• se as conclusões das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do Código 
de Processo Civil (CPC), na redacção em vigor à data (1), assim obstando ao conhecimento do objecto 
do recurso [cfr. alíneas conclusões E), F) e G)]; na negativa,
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• se a sentença incorreu em erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em 
causa nos autos, relativa ao mês de Dezembro de 2007, padece de ilegalidade por falta de notificação 
prévia à Comissão Europeia em conformidade com o disposto no n.º 3 do art. 88.º do Tratado da Co-
munidade Europeia (TCE) – actual n.º 3 do art. 108.º (2) do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) – e aferir da necessidade de proceder ao reenvio prejudicial ao Tribunal de Justiça da 
União Europeia (TJUE) para conhecimento das questões colocadas na parte final das conclusões.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida foi fixada a seguinte factualidade:
«A) No dia 28 de Janeiro de 2008, a A… procedeu à autoliquidação da quantia de € 43.626,95, 

a título de taxa de promoção referente ao mês de Dezembro de 2007  - cfr. documento n.º 1 junto com 
o pedido de revisão oficiosa.

B) O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C) Em 22/12/2008 a A… apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida em A.
D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009.
E) Em 11/02/2009, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
F) No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
(cfr. doc. n.º 2 em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo 
ainda sido adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G) No documento da Comissão Europeia – publicado no JOUE – C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxílio Estatal – Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art 88.º do Tratado CE (2005/C 

92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa,... sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países terceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizados, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

…
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;
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 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
As questões ora trazidas em recurso a este Supremo Tribunal têm vindo a ser reiteradamente 

colocadas pela Recorrente e decididas em sentido uniforme em muitos outros processos.
Assim, por economia de meios e porque concordamos integralmente com a solução adoptada nos 

acórdãos que têm vindo a ser proferidos nesses processos, vamos limitar -nos a remeter para argumen-
tação aí aduzida, introduzindo apenas as alterações requeridas pelas circunstâncias do presente caso. 
Assim, como ficou dito no recente acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo, de 30 de Outubro de 2013, proferido no processo n.º 408/13 (3), que passamos a citar, 
as questões que importa conhecer e decidir no presente recurso são as seguintes:

– questão prévia – conclusões E), F) e G) da contra -alegação do Recorrido – saber se as conclu-
sões das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do CPC, e se, por isso, não é 
possível conhecer do objecto do recurso;

– questão de mérito – conclusões da alegação da Recorrente – saber se a sentença incorreu em 
erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em causa nos autos, relativa ao mês 
de Dezembro de 2007, padece de ilegalidade por falta de notificação prévia à Comissão Europeia em 
conformidade com o disposto no art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do art. 108.º do TFUE) e aferir da ne-
cessidade de proceder ao reenvio prejudicial ao TJUE para conhecimento das questões colocadas na 
parte final das conclusões.

2.2.2 QUANTO À QUESTÃO PRÉVIA
O Recorrido sustenta que as alegações da Recorrente não observam o disposto no art. 685º -A do 

CPC, pelo que não deveriam ser admitidas, já que, ao invés de atacar e rebater a decisão recorrida nos 
seus fundamentos, a recorrente limita -se a invocar a incompreensão do Tribunal a quo, baseando -se no 
que já havia invocado na sua petição inicial.

Todavia, não obstante o eventual entendimento de que as conclusões da Recorrente não corres-
pondem a conclusões sintéticas (4), delas resulta, de forma clara, o fundamento pelo qual a recorrente 
pretende a revogação do julgado e qual o vício que lhe imputa: erro de julgamento por se ter olvidado 
que a taxa de promoção padece de ilegalidade decorrente da falta de notificação prévia à Comissão 
Europeia, em conformidade com o disposto no art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE).

Deste modo, embora a Recorrente discuta ainda as mesmas questões já analisadas e decididas 
pelo Tribunal a quo – como não podia deixar de ser, por lhe estar vedado introduzir questões novas 
que não sejam de conhecimento oficioso – o certo é que explica, de forma muito clara, as razões da sua 
discordância com o julgado, ocorrendo, assim, a antítese discursiva necessária e imprescindível para 
o conhecimento do objecto do recurso.

Neste contexto, não se verifica a violação do invocado normativo nem ocorre motivo para que as 
questões colocadas no recurso não sejam conhecidas.

2.2.3 QUANTO AO MÉRITO DO RECURSO
O presente recurso é interposto da sentença que, tendo julgado improcedente a impugnação de-

duzida pela sociedade “A…, Lda.” contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de 
liquidação da taxa de promoção cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., referente ao mês de 
Dezembro de 2007, manteve essa liquidação.

Essa improcedência radicou no entendimento de que da Decisão da Comissão Europeia de 20 de 
Julho de 2010, emitida no âmbito do procedimento de investigação C43/2004, resulta que as dúvidas 
dessa Comissão se circunscrevem apenas aos auxílios à promoção e publicidade do vinho português 
nos mercados de outros Estados -Membros e de países terceiros, e seu financiamento, não abrangendo 
os auxílios e financiamento no que tange aos serviços que o IVV presta ao sector vitivinícola, e, por 
conseguinte, não estando estes auxílios sujeitos ao regime previsto no art. 88.º, n.º 3, do Tratado de 
Roma, inexiste, no caso, proibição de execução, ou, sequer, qualquer problema de Direito Comunitário, 
sendo por isso legal o indeferimento do pedido de revisão oficiosa e a consequente cobrança da taxa.

A Recorrente insurge -se contra o assim decidido, advogando, por um lado, que a Decisão da Co-
missão Europeia de 20 de Julho de 2010 não transitou em julgado e apenas analisa a compatibilidade 
dos auxílios e da taxa de promoção quanto ao período decorrido até 31 de Dezembro de 2006; e, por 
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outro lado, que qualquer decisão que venha a ser proferida pela Comissão sobre a mencionada questão 
é irrelevante na apreciação do caso vertente, porquanto a taxa de promoção é una e o Estado Português 
incumpriu a obrigação de notificação prévia e proibição de execução, nos termos do art. 88.º, n.º 3, do 
TCE, o que leva à invalidação dos actos de execução.

Neste contexto, a questão que a Recorrente coloca à apreciação deste Tribunal é a de saber se a 
sentença padece de erro de julgamento, em matéria de direito, por ter julgado que a taxa de promoção 
prevista no Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, não está sujeita ao regime previsto no art. 88.º, n.º 3, 
do Tratado de Roma (actual art. 108.º, n.º 3, do TFUE), inexistindo qualquer proibição de execução ou, 
sequer, qualquer problema de Direito Comunitário. Subsidiariamente, suscita a questão do reenvio ao 
TJUE para que, em caso de dúvida, aí seja proferida decisão sobre as questões prejudiciais que enuncia, 
em ordem a determinar da necessidade da notificação prévia da implementação da taxa de promoção 
em apreço e da legalidade da sua cobrança à luz do que dispõe o art. 88.º do TCE (actual art. 108.º do 
TFUE), bem como da possibilidade da directa invocação desta norma nos tribunais nacionais.

Estas questões são, todavia, em tudo idênticas (até nos pressupostos de facto) às que foram deci-
didas neste Supremo Tribunal pelo acórdão proferido em 23 de Abril de 2013, no recurso n.º 29/13 (5), 
e no qual, com fundamentação que merece a nossa inteira adesão, se concluiu no sentido da manu-
tenção da autoliquidação aí em causa e de que ficava prejudicado o pedido de reenvio prejudicial, por 
inutilidade – acórdão a que se seguiram muitos outros, nomeadamente, os prolatados em 30 de Abril 
de 2003, no processo n.º 292/13; em 22 de Maio de 2013, nos processos n.ºs 9/13, 44/13, 48/13, 53/13, 
200/13 e 1311/12; em 29 de Maio de 2013, nos processos n.ºs 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/12; em 26 de 
Junho de 2013, nos processos n.ºs 1329/12 e 55/13; em 10 de Julho de 2013, nos processos n.ºs 44/13, 
9/13, 53/13 e 200/13; de 2 de Outubro de 2013, nos processos n.ºs 1221/12, 46/13 e 177/13; de 23 de 
Outubro de 2013, nos processos n.ºs 1464/12, 31/13, 176/13 e 207/13; de 30 de Outubro de 2013, nos 
processos n.ºs 193/13, 408/13, 1081/13, 1138/13 e 1147/13.

A doutrina expendida nesse acórdão proferido no processo n.º 29/13 é inteiramente transponível 
para o presente caso – sendo, aliás, as alegações e contra -alegações substancialmente idênticas – e 
encontra -se alicerçada nas razões jurídicas resumidas no respectivo sumário.

Deste modo, atentando na regra constante n.º 3 do art. 8.º do Código Civil – que impõe ao 
julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma 
interpretação e aplicação uniformes do direito – e não se vendo que a Recorrente invoque em juízo 
novas razões que infirmem a fundamentação em que assentou essa decisão ou que levem a inflectir 
ou a divergir do entendimento aí afirmado, impõe -se remeter para essa fundamentação, que assim se 
acolhe e subscreve na íntegra.

Termos em que se irá negar provimento ao recurso com a fundamentação constante do aludido 
acórdão, desse modo ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE 
formulado pela Recorrente.

2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, decalcadas do sumário do referido 

acórdão dessa Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Abril 
de 2013, proferido no processo n.º 29/13:

I  - Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional nacional pode ser 
conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do art. 92.º do Tratado de Roma (actual art. 107.º 
do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o pro-
cesso de controlo prévio do art. 108.º, n.º 3, do TFUE.

II  - A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições do Instituto 
da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando mais de 62% do orçamento 
afecto ao financiamento dos serviços de coordenação geral do mesmo) ao não implicar à partida um 
auxílio concedido pelo Estado ou proveniente de recursos estatais (característica típica associada à 
qualificação dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo procedi-
mento legislativo de criação.

III  - Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de averiguação, que 
a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um auxílio 
de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a 
pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

IV  - Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de tal medida 
envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento 
legislativo de criação da taxa, nem a consequente suspensão da sua execução.

V  - A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não está em causa a 
finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito Comunitário), afigura -se desproporcionada, 
sobretudo se se tiver em conta que a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento 
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da actividade do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais do que 
uma pequena parte.

VI  - A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento do orça-
mento do IVV, I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como consequência a violação dos 
princípios da confiança e da segurança jurídica.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo, em conferência, acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.
Junte cópia certificada do acórdão proferido em 23 de Abril de 2013, no processo n.º 29/13.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Valente Torrão — Ascensão 
Lopes.

Nota: O acórdão supra identificado encontra -se publicado em apêndice ao Diário da Repú-
blica, no volume correspondente à data em que foi proferido.

(1) Na redacção vigente até 31 de Agosto de 2103; na redacção dada ao Código de Processo Civil pela Lei n.º 41/2013, de 
26 de Junho, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 36/2013, de 12 de Agosto, corresponde -lhe o n.º 3 do art. 639.º.

(2) «Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos 
relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que determinado projecto de auxílio não 
é compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107.º, deve sem demora dar início ao procedimento previsto no 
número anterior. O Estado -Membro em causa não pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento 
haver sido objecto de uma decisão final».

(3) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
8ef8f856c99835b980257c1a004282dd?OpenDocument.

(4) O que, porventura, poderia ter conduzido a oportuno convite no sentido de que fossem sintetizadas, em conformidade 
com o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do CPC.

(5) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
4e814ebe3e52143980257b65003c2170?OpenDocument. 

 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Taxa de Promoção do Vinho. Direito Comunitário. Auxílio do Estado.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional na-
cional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do art. 92.º 
do Tratado de Roma (actual art. 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do art. 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições 
do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando 
mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do mesmo) ao não implicar à partida um auxílio concedido pelo Estado ou 
proveniente de recursos estatais (característica típica associada à qualificação 
dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo 
procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de 
tal medida envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia 
no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa, nem a consequente 
suspensão da sua execução.
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 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada, sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 142/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de impugnação judicial n.º 404/
09.3BEVIS

1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “A…, Lda.” (a seguir Recorrente) veio recorrer para o Supremo 

Tribunal Administrativo da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que julgou impro-
cedente a impugnação judicial por ela deduzida contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa 
do acto de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo “Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.”, referente 
ao mês de Abril de 2006.

1.2 O recurso foi admitido e a Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões 
do seguinte teor:

«A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Abril de 2006.

B. A A… não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando os 
mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sentença 
ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante» – cf. página 32 da sentença proferida nos autos –, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A… à aludida taxa de promoção nos presentes 
autos: a violação do disposto no artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) e 
consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A… perante os órgãos jurisdicionais nacionais – cf., 
neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, 
Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art. 93.º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual 
art. 88.º, n.º 3, último período) […] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta dispo-
sição.» – cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD – BRABANT, processo 
C -174/02 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -39/94.

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno comu-
nitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição comunitária 
que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A… teria 
legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros 
que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do 
artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de 
compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da intervenção 
da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 1 
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do artigo 108.º do TFUE), detém a competência – exclusiva – para proceder ao exame permanente da 
compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu – ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender… – o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário [...]

73. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou».

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A… não alega a con-
trariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não 
procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional 
e os destinados à exportação, mencionada na página 32 da sentença posta em crise).

L. A A… sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não notificação 
prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao arrepio do 
disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) – cf. petição inicial que 
dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos – cf. 
alíneas F) e G) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o procedimento 
contraditório C43/2004, junto aos autos pela A… com a sua petição inicial e dada por integralmente 
reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão – cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de ave-
riguações contraditório C43/2004 – conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, 
que ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao disposi-
tivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos 
auxílios não notificados».

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário – juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averigua-
ções contraditório C 43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, Estado Português não lhe podia ter dado execu-
ção, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf. página 33 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e – pior – 
olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios […] O Estado -membro em causa não pode pôr em exe-
cução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».
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U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra 
violada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição 
de uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «a instauração pela impugnante da presente acção de 
impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a 
aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente improce-
dente» – cf. página 30 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 87.º da contestação do IVV.

W. O reembolso – ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela A…, 
com as demais consequências legais – requerida nos presentes autos não decorre da adopção, por 
parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria 
a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito 
dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e 
proibição de execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado a 
Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), de-
cisão acessível em http://eurlex.europa.eu/LexUriserv.do?uri=OJ:L:2011:005:0011:0026:PT:PDF.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. Parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
acessível em http://eurlex.europa.eu/LexUriserv.do?uri=OJ:C:2010:328:0049:0050:PT:PDF..

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV – A) respectivo).

BB. Tais medidas – em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos – eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.» – cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art. 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» – cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante – isso sim – para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia – conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida – a 
taxa de promoção – é, inegavelmente, ilegal.
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GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado comum 
é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório C43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa 
influencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma dimi-
nuição do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de 
promoção e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia 2 [2 Cf. entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALSTER, 
OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTLIJK NOORD -BRABANT], este 
concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado – a taxa de promoção – é parte integrante 
da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos 
auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios 
com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida – cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.» – cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 130 
da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios 
propriamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando 
a ser mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da 
Comissão sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido – como o foi (cf. 
parágrafo 132 da decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento 
das campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre 
os produtos nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do 
artigo 108.º, n.º 3, do TFUE») – impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a 
anulação dos actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que 
o estabelecimento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão 
Europeia, é contrário ao Direito Comunitário – o que, em concreto, se requereu nos presentes autos 
relativamente ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Abril de 2006 e veio a ser, 
com manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação 
da obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, 
do Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. I -3735, 
n.º 31).»  - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003 proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)» – cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, 
de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
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RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é 
afectada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por 
uma decisão final da Comissão.» – cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido 
no processo C -261/01 e 262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 
artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem 
sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndi-
cat national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).» – cf. parágrafo 63 do 
Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-
teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, 
da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último perí-
odo, do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade 
para tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas 
as consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos 
actos de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedi-
dos (v. acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires 
e Syndicat national des negociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).» – cf. 
parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa 
e se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal – in casu, a chamada taxa de promoção – que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa 
taxa – consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de 
afectação legal percentual – financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de 
serviços e actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do 
auxílio propriamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de 
um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória – e que se 
encontra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo 
de auxílios de Estado não notificados –, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão 
sobre a respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo – e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal –, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?».

1.4 O IVV apresentou contra alegação, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção auto liquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência ao período mensal de Abril de 2006.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso – cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.º 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.
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C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações – cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao con-
trário de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a 
incompreensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido 
à sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior – cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 
de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE»  - cfr p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE – hoje, 
artigo 108.º, n.º 2 do TFUE –, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras 
do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, 
através das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da le-
gislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora 
artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consig-
nação da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa 
larga componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pre-
tensões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si auto liquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos 
pela Recorrente nas suas alegações de recurso.
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P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 – cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra - alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas ao respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera 
a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012 – através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 –, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

[…]
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais. Só nestes 
termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!».

1.5 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo e dada vista ao Ministério Público, 
o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer.

1.6 Colheram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.7 As questões que cumpre apreciar e decidir, a primeira suscitada pelo Recorrido e as demais 

suscitadas pela Recorrente, são as de saber
• se as conclusões das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do Código 

de Processo Civil (CPC), na redacção em vigor à data (1), assim obstando ao conhecimento do objecto 
do recurso [cfr. alíneas conclusões E), F) e G)]; na negativa,

• se a sentença incorreu em erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em 
causa nos autos, relativa ao mês de Abril de 2006, padece de ilegalidade por falta de notificação prévia 
à Comissão Europeia em conformidade com o disposto no n.º 3 do art. 88.º do Tratado da Comunidade 
Europeia (TCE) – actual n.º 3 do art. 108.º (2) do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) – e aferir da necessidade de proceder ao reenvio prejudicial ao Tribunal de Justiça da União 
Europeia (TJUE) para conhecimento das questões colocadas na parte final das conclusões.
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2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida foi fixada a seguinte factualidade:
«A) No dia 29 de Maio de 2006, a A… procedeu à autoliquidação da quantia de € 28.468,95, a 

título de taxa de promoção referente ao mês de Abril de 2006  - cfr. documento n.º 1 junto com o pedido 
de revisão oficiosa.

B) O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C) Em 22/12/2008 a A… apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida em A.
D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009.
E) Em 11/02/2009, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
F) No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
(cfr. doc. n.º 2 em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo 
ainda sido adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G) No documento da Comissão Europeia – publicado no JOUE – C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxílio Estatal – Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art 88.º do Tratado CE (2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa,... sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países terceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizados, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

…
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
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auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
As questões ora trazidas em recurso a este Supremo Tribunal têm vindo a ser reiteradamente 

colocadas pela Recorrente e decididas em sentido uniforme em muitos outros processos.
Assim, por economia de meios e porque concordamos integralmente com a solução adoptada nos 

acórdãos que têm vindo a ser proferidos nesses processos, vamos limitar -nos a remeter para argumen-
tação aí aduzida, introduzindo apenas as alterações requeridas pelas circunstâncias do presente caso. 
Assim, como ficou dito no recente acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo, de 30 de Outubro de 2013, proferido no processo n.º 408/13 (3), que passamos a citar, 
as questões que importa conhecer e decidir no presente recurso são as seguintes:

– questão prévia – conclusões E), F) e G) da contra -alegação do Recorrido – saber se as conclu-
sões das alegações do recurso violam o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do CPC, e se, por isso, não é 
possível conhecer do objecto do recurso;

– questão de mérito – conclusões da alegação da Recorrente – saber se a sentença incorreu em 
erro de julgamento ao decidir que a taxa de promoção do vinho em causa nos autos, relativa ao mês de 
Abril de 2006, padece de ilegalidade por falta de notificação prévia à Comissão Europeia em confor-
midade com o disposto no art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do art. 108.º do TFUE) e aferir da necessidade 
de proceder ao reenvio prejudicial ao TJUE para conhecimento das questões colocadas na parte final 
das conclusões.

2.2.2 QUANTO À QUESTÃO PRÉVIA
O Recorrido sustenta que as alegações da Recorrente não observam o disposto no art. 685º -A do 

CPC, pelo que não deveriam ser admitidas, já que, ao invés de atacar e rebater a decisão recorrida nos 
seus fundamentos, a recorrente limita -se a invocar a incompreensão do Tribunal a quo, baseando -se 
no que já havia invocado na sua petição inicial.

Todavia, não obstante o eventual entendimento de que as conclusões da Recorrente não corres-
pondem a conclusões sintéticas (4), delas resulta, de forma clara, o fundamento pelo qual a recorrente 
pretende a revogação do julgado e qual o vício que lhe imputa: erro de julgamento por se ter olvidado 
que a taxa de promoção padece de ilegalidade decorrente da falta de notificação prévia à Comissão 
Europeia, em conformidade com o disposto no art. 88.º do TCE (actual n.º 3 do art. 108º do TFUE).

Deste modo, embora a Recorrente discuta ainda as mesmas questões já analisadas e decididas 
pelo Tribunal a quo – como não podia deixar de ser, por lhe estar vedado introduzir questões novas 
que não sejam de conhecimento oficioso – o certo é que explica, de forma muito clara, as razões da sua 
discordância com o julgado, ocorrendo, assim, a antítese discursiva necessária e imprescindível para 
o conhecimento do objecto do recurso.

Neste contexto, não se verifica a violação do invocado normativo nem ocorre motivo para que as 
questões colocadas no recurso não sejam conhecidas.

2.2.3 QUANTO AO MÉRITO DO RECURSO
O presente recurso é interposto da sentença que, tendo julgado improcedente a impugnação de-

duzida pela sociedade “A…, Lda.” contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de 
liquidação da taxa de promoção cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., referente ao mês de 
Abril de 2006, manteve essa liquidação.

Essa improcedência radicou no entendimento de que da Decisão da Comissão Europeia de 20 de 
Julho de 2010, emitida no âmbito do procedimento de investigação C43/2004, resulta que as dúvidas 
dessa Comissão se circunscrevem apenas aos auxílios à promoção e publicidade do vinho português 
nos mercados de outros Estados -Membros e de países terceiros, e seu financiamento, não abrangendo 
os auxílios e financiamento no que tange aos serviços que o IVV presta ao sector vitivinícola, e, por 
conseguinte, não estando estes auxílios sujeitos ao regime previsto no art. 88.º, n.º 3, do Tratado de 
Roma, inexiste, no caso, proibição de execução, ou, sequer, qualquer problema de Direito Comunitário, 
sendo por isso legal o indeferimento do pedido de revisão oficiosa e a consequente cobrança da taxa.

A Recorrente insurge -se contra o assim decidido, advogando, por um lado, que a Decisão da Co-
missão Europeia de 20 de Julho de 2010 não transitou em julgado e apenas analisa a compatibilidade 
dos auxílios e da taxa de promoção quanto ao período decorrido até 31 de Dezembro de 2006; e, por 
outro lado, que qualquer decisão que venha a ser proferida pela Comissão sobre a mencionada questão 
é irrelevante na apreciação do caso vertente, porquanto a taxa de promoção é una e o Estado Português 
incumpriu a obrigação de notificação prévia e proibição de execução, nos termos do art. 88.º, n.º 3, do 
TCE, o que leva à invalidação dos actos de execução.

Neste contexto, a questão que a Recorrente coloca à apreciação deste Tribunal é a de saber se a 
sentença padece de erro de julgamento, em matéria de direito, por ter julgado que a taxa de promoção 
prevista no Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, não está sujeita ao regime previsto no art. 88.º, n.º 3, 
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do Tratado de Roma (actual art. 108.º, n.º 3, do TFUE), inexistindo qualquer proibição de execução ou, 
sequer, qualquer problema de Direito Comunitário. Subsidiariamente, suscita a questão do reenvio ao 
TJUE para que, em caso de dúvida, aí seja proferida decisão sobre as questões prejudiciais que enuncia, 
em ordem a determinar da necessidade da notificação prévia da implementação da taxa de promoção 
em apreço e da legalidade da sua cobrança à luz do que dispõe o art. 88.º do TCE (actual art. 108.º do 
TFUE), bem como da possibilidade da directa invocação desta norma nos tribunais nacionais.

Estas questões são, todavia, em tudo idênticas (até nos pressupostos de facto) às que foram deci-
didas neste Supremo Tribunal pelo acórdão proferido em 23 de Abril de 2013, no recurso n.º 29/13 (5), 
e no qual, com fundamentação que merece a nossa inteira adesão, se concluiu no sentido da manu-
tenção da autoliquidação aí em causa e de que ficava prejudicado o pedido de reenvio prejudicial, por 
inutilidade – acórdão a que se seguiram muitos outros, nomeadamente, os prolatados em 30 de Abril 
de 2003, no processo n.º 292/13; em 22 de Maio de 2013, nos processos n.ºs 9/13, 44/13, 48/13, 53/13, 
200/13 e 1311/12; em 29 de Maio de 2013, nos processos n.ºs 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/12; em 26 de 
Junho de 2013, nos processos n.ºs 1329/12 e 55/13; em 10 de Julho de 2013, nos processos n.ºs 44/13, 
9/13, 53/13 e 200/13; de 2 de Outubro de 2013, nos processos n.ºs 1221/12, 46/13 e 177/13; de 23 de 
Outubro de 2013, nos processos n.ºs 1464/12, 31/13, 176/13 e 207/13; de 30 de Outubro de 2013, nos 
processos n.ºs 193/13, 408/13, 1081/13, 1138/13 e 1147/13.

A doutrina expendida nesse acórdão proferido no processo n.º 29/13 é inteiramente transponível 
para o presente caso – sendo, aliás, as alegações e contra -alegações substancialmente idênticas – e 
encontra -se alicerçada nas razões jurídicas resumidas no respectivo sumário.

Deste modo, atentando na regra constante n.º 3 do art. 8.º do Código Civil – que impõe ao 
julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma 
interpretação e aplicação uniformes do direito – e não se vendo que a Recorrente invoque em juízo 
novas razões que infirmem a fundamentação em que assentou essa decisão ou que levem a inflectir 
ou a divergir do entendimento aí afirmado, impõe -se remeter para essa fundamentação, que assim se 
acolhe e subscreve na íntegra.

Termos em que se irá negar provimento ao recurso com a fundamentação constante do aludido 
acórdão, desse modo ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE 
formulado pela Recorrente.

2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, decalcadas do sumário do referido 

acórdão dessa Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Abril 
de 2013, proferido no processo n.º 29/13:

I  - Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional nacional pode ser 
conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do art. 92.º do Tratado de Roma (actual art. 107.º 
do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o pro-
cesso de controlo prévio do art. 108.º, n.º 3, do TFUE.

II  - A taxa de promoção do vinho (criada essencialmente para financiar as atribuições do Instituto 
da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e representando mais de 62% do orçamento 
afecto ao financiamento dos serviços de coordenação geral do mesmo) ao não implicar à partida um 
auxílio concedido pelo Estado ou proveniente de recursos estatais (característica típica associada à 
qualificação dos auxílios), não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respectivo procedi-
mento legislativo de criação.

III  - Para além de a Comissão ter concluído, logo no início de procedimento de averiguação, que 
a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um auxílio 
de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a 
pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitasse os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

IV  - Sendo, por isso, de considerar não existir “um grau suficiente de probabilidade” de tal medida 
envolver auxílios estatais, em termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento 
legislativo de criação da taxa, nem a consequente suspensão da sua execução.

V  - A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não está em causa a 
finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito Comunitário), afigura -se desproporcionada, 
sobretudo se se tiver em conta que a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento 
da actividade do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais do que 
uma pequena parte.

VI  - A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento do orça-
mento do IVV, I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como consequência a violação dos 
princípios da confiança e da segurança jurídica.
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3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo, em conferência, acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.
Junte cópia certificada do acórdão proferido em 23 de Abril de 2013, no processo n.º 29/13.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Valente Torrão — Casimiro 
Gonçalves.

Nota: O acórdão supra identificado encontra -se publicado em apêndice ao Diário da Repú-
blica, no volume correspondente à data em que foi proferido.

(1) Na redacção vigente até 31 de Agosto de 2103; na redacção dada ao Código de Processo Civil pela Lei n.º 41/2013, de 
26 de Junho, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 36/2013, de 12 de Agosto, corresponde -lhe o n.º 3 do art. 639.º.

(2) «Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos 
relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que determinado projecto de auxílio não 
é compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107.º, deve sem demora dar início ao procedimento previsto no 
número anterior. O Estado -Membro em causa não pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento 
haver sido objecto de uma decisão final».

(3) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
8ef8f856c99835b980257c1a004282dd?OpenDocument.

(4) O que, porventura, poderia ter conduzido a oportuno convite no sentido de que fossem sintetizadas, em conformidade 
com o disposto no n.º 3 do art. 685.º -A do CPC.

(5) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
4e814ebe3e52143980257b65003c2170?OpenDocument. 

 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Nulidade de Sentença. Ordem de Conhecimento. Vícios. Acto Tributário.

Sumário:

Por força do disposto no n.º 2 do art. 124º do CPPT deve conhecer -se, em primeiro 
lugar, dos vícios de violação de lei stricto sensu assim se assegurando uma tutela 
mais eficaz dos direitos do contribuinte, sendo nula a sentença que desrespeitou 
tal estatuição legal.

Processo n.º 154/12 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
A… S.A., “ex B…, SA”, pessoa colectiva n.º …, com sede no Lugar de …, …, Maia, deduziu 

impugnação judicial visando o despacho de 19/09/2003 do Subdirector Geral dos Impostos, proferido 
por subdelegação de competência da Ministra das Finanças que negou provimento do recurso hierár-
quico apresentado por si em 04/04/1996 contra o indeferimento da reclamação graciosa apresentada 
em 26/12/1990 contra as liquidações de juros de mora (IVA) nos montantes de €4.569,33 e €162,24 
relativamente ao período de Maio de 1989.

Por sentença de 12 de Setembro de 2011, o TAF do Porto julgou a impugnação procedente, com 
excepção dos juros indemnizatórios peticionados. Reagiu a recorrente, interpondo o presente recurso, 
cujas alegações integram as seguintes conclusões:

I. A Recorrente imputou às liquidações vários vícios, de diferente natureza.
II. Imputou -lhes vícios formais, designadamente a violação do direito de audição prévia.
lII. E imputou -lhes vícios substanciais, como o erro nos pressupostos de facto e o erro de direito 

ou vício de violação de lei.
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IV. Sobre os quais a douta Sentença recorrida não emitiu qualquer apreciação, invocando, para o 
efeito, uma relação de prejudicialidade.

V. Ora, no caso dos autos, e para “mais estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos”, deveria 
a douta Sentença ter começado pela apreciação dos vícios substanciais,

VI. e só depois, em caso de improcedência daqueles, do vício formal da violação do direito de 
audição prévia antes das liquidações.

VII. Designadamente, porque, se aqueles vícios substanciais fossem julgados procedentes, invia-
bilizariam a emissão de novas liquidações.

VIII. Enquanto o conhecimento e procedência do vício de forma por violação do direito de audição 
prévia permite a emissão de novas liquidações, com os mesmos fundamentos, conquanto expurgadas 
dos vícios formais determinantes da sua anulação.

IX. E, no caso, não seria inócua a ordem de conhecimento dos vícios — é que, contrariamente 
à procedência do vício de forma por violação do direito de audição prévia, da procedência dos vícios 
substanciais igualmente imputados aos actos de liquidação advém o direito a juros indemnizatórios.

X. Deste modo, a douta Sentença recorrida padece de erro de julgamento, por violação da ordem 
legal de conhecimento dos vícios imputados aos actos tributários, consagrada no artigo 124 n.º 2 a) e 
b) do CPPT.

XI. Por conseguinte, deve a douta Sentença recorrida ser anulada e substituída por outra onde 
se comecem por apreciar os vícios substanciais imputados à liquidação, tendo por base a matéria de 
facto provada, ou alargando -a, se necessário for,

XII. conhecendo -se e reconhecendo -se o vício formal da violação do direito de audição prévia 
antes das liquidações apenas no caso de improcedência daqueles vícios substanciais.

Nestes termos, nos melhores de Direito e com o douto suprimento de V. Exa., concedendo 
provimento ao presente recurso e, consequentemente, revogando a douta Sentença recorrida e 
substituindo -a por decisão judicial na qual sejam primeiramente apreciados os vícios substanciais 
imputados às liquidações, com o inerente reconhecimento do direito a juros indemnizatórios, e só 
depois, em caso de improcedência daqueles, do vício de forma da violação do direito de audição 
prévia antes das liquidações, V. Exas. farão, como sempre, inteira JUSTIÇA.

Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
Põe em causa a recorrente a apreciação que foi efectuada na sentença recorrida quanto aos ví-

cios que tinha indicado, tendo -se conhecido, antes de mais, da “violação do direito de audição”, e em 
detrimento do “erro nos pressupostos de facto” e do “erro de direito ou vício de violação de lei”, em 
conformidade com o previsto no art. 124.º n.º 2 a) e b) do C.P.P.T..

Analisemos.
Da análise que resulta da impugnação apresentada, em conjunto com o probatório dado como 

apurado, resulta ter sido ainda indicado como seu fundamento “erro imputável à Administração Fiscal”, 
o qual terá consistido na emissão e subsequente utilização de uma nota de crédito de I.V.A., erro que foi 
gerado por um lapso na indicação da taxa de IV.A., o qual a recorrente tinha feito constar como sendo 
de 30%, mas que corrigiu em declaração adicional, tendo ocorrido por parte da A.F. um reembolso 
superior ao devido, o que levou a que lhe fossem posteriormente juros indemnizatórios que pagou.

Acaba na dita impugnação por pedir que seja anulado o acto praticado e revogado o decidido, 
bem como por isso que se reconheça o direito a juros indemnizatórios.

Na sentença recorrida conheceu -se da violação do direito de audição e ainda do alegado “erro na 
liquidação”, julgando -se que o mesmo tinha ainda sido enquadrado em mero vício de forma, e não em 
erro sobre os pressupostos ou em violação de lei.

Ora, o pedido principal parece ter sido o de se reconhecer erro praticado pela A.F..
Por outro lado, embora a consequência indicada tenha sido a da anulação do acto, conforme resulta 

do art. 135.º do C.P.A., como, aliás, foi alegado fora, parece que da sua procedência resultará a não 
renovação do acto de liquidação, ao contrário daquele de que se conheceu.

Assim, e embora não se tenha assacado na reclamação vício diferente daquele de que se conheceu, 
quer parecer ser de reconhecer a invocada prevalência, nos termos que resulta ainda do critério contido 
na parte final do n.º 2 alínea a) invocada disposição legal  - tutela mais eficaz dos interesses ofendidos 
que serão de reconhecer, existindo erro do contribuinte e da A.F., o que se resolve em vício imputável 
a esta última (assim, exm.º Cons. Jorge Sousa em C.P.P.T., 2011, Vol. IV, p. 342).

Concluindo, parece ser de julgar o recurso como provido.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
a) A impugnante apresentou, com referência ao período de Maio de 1989, a competente Declaração 

Periódica (DP) na qual cometeu um lapso ao indicar o IVA liquidado à taxa de 30% quando deveria ser 
a 17% (cf. doc. de fls. 59 a 60 dos autos e depoimento da testemunha). –
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b) O IVA autoliquidado na declaração referida em a) foi integralmente pago (cf. fls. 61 dos autos 
e depoimento da testemunha).

c) A declaração referida em a) originou a liquidação adicional de IVA n.º 89035710, no valor de 
6.543.347$00 acrescida da liquidação de juros compensatórios nº89035711, no valor de 232.334$00, 
ambas emitidas em 23/09/1989, (cf. doc. de fls. 62 e 63 dos autos).

d) A impugnante, após detectar o erro, e ter recebido a liquidação adicional, apresentou em 
24/11/1989, DP de substituição (Modelo C) da inicialmente apresentada, tendo rectificando o erro 
cometido (cf. doc. de fls. 64 e 65 dos autos e depoimento da testemunha).

e) Em Dezembro de 1989 a AF emitiu uma nota de crédito a favor da impugnante no mesmo 
montante da liquidação adicional de IVA, ou seja, no montante de 6.543.347$00, afirmando que tal 
crédito deveria ser utilizado no espaço de um ano (cf. Doc. de fls. 22 dos autos e depoimento da tes-
temunha).

f) A impugnante veio a usar aquele crédito na DP de Dezembro de 1989, o que originou o reem-
bolso, em 30/04/1990, de 165.858.587$00 em vez de 159.315.240$00 (cf. doc. de fls. 66 e 67 dos autos 
e depoimento da testemunha).

g) Houve um aumento do reembolso em virtude do referido na alínea f) (cf. depoimento da tes-
temunha).

h) Em Junho de 1990 a RF volta a notificar a impugnante para proceder ao pagamento da liqui-
dação adicional referida de IVA e juros compensatórios, acrescidas de juros de mora, o que veio a ser 
pago em 16/07/1990 (cf. doc. de fls. 24 dos autos).

i) A impugnante, por não concordar com a liquidação dos juros de mora, deduziu reclamação 
graciosa (cf. doc. de fls. 18 a 20 dos autos).

j) Sobre a mesma foi produzida a informação de 24/06/1993 no sentido do indeferimento da re-
clamação (cf. doc. de fls. 9 do processo de reclamação apenso aos autos, doravante apenas PA).

k) A reclamação graciosa veio a ser indeferida por despacho de 06/12/95, notificado à, ora, im-
pugnante em 04/03/1996 (cf. doc. de fls. 10 a 12 do PA).

l) Inconformada com tal decisão, a impugnante intentou recurso hierárquico em 04/04/1996 (cf. 
doc. de fls. 13 do PA).

m) Foram emitidas as informações de 26/05/1998, 09/04/2003 e n.º 1672 de 30/07/2003, no sen-
tido do indeferimento do recurso, sendo que nesta última se refere além do mais que “é de dispensar a 
realização de audição prévia nos termos da alínea a) do n.º 3 da circular n.º 13/99 da Direcção -Geral 
dos Impostos” (cf. Doc. de fls. 21 a 24 do PA).

n) O recurso hierárquico veio a merecer, em 19/09/2003, o despacho de “Concordo com os fun-
damentos constantes desta informação e pareceres, pelo que nego provimento ao presente recurso 
hierárquico, conforme proposto” que foi aposto na informação n.º 1672 supra mencionada (cf. doc. de 
fls. 9 a 10 dos autos).

o) O despacho supra referido foi comunicado à impugnante através do oficio n.º 5003, de 07/10/2003, 
com o seguinte teor “Tenho a honra de notificar V Exa. que, por despacho de 19.09.2003, proferido por 
subdelegação de S. Ex.ª a Ministra das Finanças, foi negado provimento ao recurso hierárquico em 
epígrafe, com a fundamentação constante dos documentos em anexo, com 2 folhas. Esclarecimentos 
adicionais poderão ser obtidos junto do Serviço de Finanças da área do seu domicílio fiscal.” (cf. 
fls. 8 a 10 dos autos).

p) Inconformada com o indeferimento do recurso hierárquico, a impugnante intentou em 09/12/2003 
a presente impugnação judicial

q) (cf. doc. de fls. 2 dos autos).
3 – DO DIREITO
A meritíssima juíza do TAF do Porto, julgou procedente a impugnação com excepção dos juros 

indemnizatórios peticionados, por entender que: (destacam -se os trechos da decisão com maior relevo 
para o presente recurso)

A… S.A., “ex B…, SA”, pessoa colectiva n.º …, com sede no Lugar de …, …, Maia, deduziu 
a presente impugnação judicial visando o despacho de 19/09/2003 do Subdirector Geral dos Impos-
tos, proferido por subdelegação de competência da Ministra das Finanças que negou provimento do 
recurso hierárquico apresentado por si em 04/04/1996 contra o indeferimento da reclamação graciosa 
apresentada em 26/12/1990 contra as liquidações de juros de mora (IVA) nos montantes de €4.569,33 
e €162,24 relativamente ao período de Maio de 1989.

Começa por questionar o facto de ter sido dispensada a audição prévia com base no disposto no 
n.º 3 alínea a) da circular n.º 13/99 da Direcção Geral dos Impostos, que desconhece nem tem obrigação 
de conhecer, considerando que foi violado o disposto no art.60º,nº1 alínea b), nº2 e nº5 da LGT.

Diz que no ofício que lhe foi enviado foram omitidos os meios e prazos de defesa em violação 
do disposto no art. 36º, n.º 2 do CPPT.

Acresce que o despacho impugnado não foi acompanhado da alegada informação da DF do Porto 
que o fundamenta, cuja existência e teor se desconhece, pelo que padece de falta de fundamentação 
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ou, no mínimo, é ineficaz relativamente à impugnante (art. 77º, n.º 1 e nº6 da LGT, 36º, n.º 1 e 2 do 
CPPT e 268º, nº3 da CRP).

Refere, também que são devidos juros indemnizatórios a favor do contribuinte por ter indevida-
mente pago, em 16/07/1990, os ditos juros de mora, no valor somado de €4.741,57, em consequência 
de erro na AF na sua liquidação (art. 43º da LGT).

Concluiu pedindo a procedência da impugnação com a consequente revogação do despacho im-
pugnado, anulando -se as liquidações de juros de mora nos montantes de €4.569,33 e €164,24, por erro 
imputável à Administração Fiscal, com as legais consequências, designadamente reconhecimento ao 
reembolso no montante de €4.731,57, acrescido de juros indemnizatórios calculados sobre esse valor, 
desde 17/07/999 e até integral e efectiva restituição dos montantes indevidamente pagos.

Admitida a impugnação, a Fazenda Pública foi notificada para contestar, querendo, o que veio a 
fazer a fls. 39 e ss. dos autos, ali pugnando pela improcedência da impugnação.

Os autos foram instruídos com inquirição da prova testemunhal arrolada pela impugnante.
As partes foram notificadas para apresentarem alegações escritas, prerrogativa que apenas a im-

pugnante usou para renovar, no essencial a posição já vertida na petição inicial.
Os autos foram com vista ao Digno Magistrado do Ministério Público que emitiu o parecer de 

fls. 79 e ss. dos autos, no sentido da procedência da impugnação.
2 - SANEAMENTO PROCESSUAL
(…)
3 -OS FACTOS
(…)
4 -OS FACTOS E O DIREITO
Assente que se mostra a factualidade com interesse para a decisão da causa cumpre, agora, efectuar 

a sua subsunção jurídica.
Em causa está a liquidação de juros de mora, no montante de €4.569,33 e €162,24, relativamente 

ao período de Maio de 1989, liquidados pela Administração Tributária na sequência da DP apresentada 
pela impugnante, relativa a Maio de 1989, com a qual não concorda.

A impugnante, relativamente à liquidação que impugna, deduziu reclamação graciosa e recurso 
hierárquico que vieram a ser alvo de indeferimento, este último em 19/09/2003, por despacho proferido 
pelo Subdirector -geral dos Impostos.

Começa a impugnante por referir que tal despacho dispensou a audição prévia nos termos do 
disposto na alínea a) do n.º 3 da circular n.º 13/99, da Direcção Geral dos Impostos, assentando numa 
alegada informação da DF do Porto, indevidamente omitida no despacho em apreço.

Considera que ao ser dispensada a audição prévia sem invocação expressa de qualquer motivo, 
foi violado o disposto no artigo 60º, n.º 1 alínea b), n.º 2 e 5 da LGT.

Considera que este direito também foi violado porquanto não lhe foi dada a oportunidade de se 
pronunciar antes das liquidações de juros de mora, ora, impugnadas.

Vejamos.
Resulta da factualidade apurada que o impugnante não foi ouvido antes de ser indeferida quer a 

reclamação quer o recurso hierárquico que apresentou.
Resulta ainda provado, que não lhe foi fornecida a informação que alicerçou a decisão e à qual faz 

alusão a informação n.º 1672 sobre a qual recaiu o despacho de indeferimento do recurso hierárquico.
O art. 60º, n.º 1 alínea a) da LGT impõe a participação do contribuinte, através da audição prévia, 

antes da liquidação.
A Constituição da República Portuguesa (CRP), no art. 267º, n.º 5 reconhece aos cidadãos o direito 

de participação na formação das decisões e deliberações que lhe digam respeito.
O próprio Código de Procedimento Administrativo (CPA) veio dar concretização àquele direito 

no art. 8º alusivo ao princípio de participação.
Também o art. 45º, n.º 1 do CPPT reconhece o direito de participação do contribuinte na formação 

da decisão.
Trata -se de uma atribuição jurídica destinada a assegurar e garantir a efectiva observância, num 

concreto procedimento e antes de ser proferida a respectiva decisão, dos primados do contraditório, da 
participação e da transparência procedimental, pedras angulares de um Estado de Direito (democrático).

Por seu turno o artigo 60º, n.º 1 alínea b) da Lei Geral Tributária, também impõe que antes de 
ser indeferido o pedido de reclamação, recurso ou petição se faculte ao contribuinte a oportunidade de 
exercer o seu direito de audição prévia, o que como vimos não foi observado.

Face à prova de que “o impugnante não foi ouvido antes da liquidação”, houve preterição da 
formalidade legal exigida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 60º da LGT, e por isso a impugnação tem de 
ser julgada procedente e a liquidação anulada. (cf. Ac. do STA de 02 -07 -2003, processo n.º 0684/03).

Efectivamente, o impugnante não foi ouvido antes de serem emitidas as liquidações adicionais, 
não caindo o caso em nenhuma das situações de dispensa de audição previstas no art. 60º da LGT, pelo 
que ocorre o vício de forma, por preterição de formalidade essencial — a audição prévia.
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Já no que tange ao direito de audição antes do indeferimento da reclamação graciosa e do recurso 
hierárquico a mesma verifica -se, mas não implicaria a anulação das liquidações, porquanto estas foram 
anteriores à reclamação além de que este é um direito de audiência que também tinha de ser assegurado, 
mas que se reporta a outro procedimento, que é o de reclamação graciosa e do respectivo recurso, que 
é formal e substancialmente distinto do procedimento que conduziu às liquidações adicionais.

Ora, não tendo sido concedido ao contribuinte o direito de audição antes da liquidação, os actos 
subsequentes enfermam de vício de forma como acima já foi dito, por violação do disposto no art. 60º, 
n.º 1 alínea a) e b) da LGT.

Pelo que vem dito a presente impugnação terá que proceder, ficando prejudicado o conhecimento 
das restantes questões, mormente o pedido de juros indemnizatórios formulado pela impugnante.

Mas mesmo que assim não fosse, sempre se dirá que o pedido de juros indemnizatórios está 
votado ao insucesso.

De facto o impugnante peticiona, ainda, o pagamento de juros indemnizatórios nos termos do 
art. 43º da LGT.

Ora, a obrigação de indemnizar radica na ilicitude do acto de liquidação justificativa do pagamento 
e na circunstância do obrigado tributário ter sido privado da disponibilidade da quantia paga durante 
um certo período e daí a presunção de ter ocasionado prejuízo patrimonial.

Com efeito, a este propósito estabelece o artigo 43.º da Lei Geral Tributária, sob a epígrafe “Paga-
mento indevido da prestação tributária”, no seu n.º 1, que «São devidos juros indemnizatórios quando 
se determine, em reclamação graciosa ou impugnação judicial, que houve erro imputável aos serviços 
de que resulte pagamento da dívida tributária em montante superior ao legalmente devido».

Isto significa que para que sejam devidos juros indemnizatórios se torna essencial o preenchimento 
dos seguintes requisitos, a saber:

 - que haja um erro num acto de liquidação de um tributo;
 - que ele seja imputável aos serviços;
 - que a existência desse erro seja determinada em processo de reclamação graciosa ou de impug-

nação judicial;
 - que da existência desse erro tenha resultado o pagamento de uma dívida tributária em montante 

superior ao legalmente devido (cf. Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, anotado e comentado, 5º edição, a 
fls. 472, anotação 5.º ao artigo 61.º).

Não se apurou a existência de qualquer erro na liquidação, uma vez que apenas lhe foram assa-
cados vícios de forma.

Considerando que se verifica um vício de procedimento, in casu a falta de audição prévia antes 
da liquidação e porque se mostra deveras esclarecedor, citamos o AC. do STA de 27/06/2007, processo 
080/07, in: www.dsi.pt. que refere:

“Diz -se, então, no citado aresto, a propósito do estipulado no art. 24º do CPT — que tem hoje 
correspondência expressa nos artºs 43º da LGT e 61º do CPPT —, que o predito preceito legal “se 
refere a erro, e não a vício, o que inculca que quer relevar os erros sobre os pressupostos de facto 
ou de direito que levaram a Administração a uma ilegal definição da relação jurídica tributária do 
contribuinte, não considerando os vícios formais ou procedimentais que, ferindo, embora, de ilega-
lidade o acto, não implicam, necessariamente, uma errónea definição daquela relação”.

E sobre a mesma questão, escreve, ainda, Jorge Sousa, in CPPT anotado, 4ª ed., pág. 295, também 
citado pelo Exmº Procurador -Geral Adjunto, que “a utilização da expressão “erro” e não “vício” 
ou “ilegalidade” para aludir aos factos que podem servir de base à atribuição dos juros, revela que 
se teve em mente apenas os vícios do acto anulado a que é adequada essa designação, que são o erro 
sobre os pressupostos de facto e o erro sobre os pressupostos de direito.

Com efeito, há vícios dos actos administrativos e tributários a que não é adequada tal designação, 
nomeadamente os vícios de forma e a incompetência, pelo que a utilização daquela expressão “erro” 
tem um âmbito mais restrito do que a expressão “vícios”.

Por um lado, é usual utilizar -se a expressão “vícios” quando se pretende aludir genericamente a to-
das as ilegalidades susceptíveis de conduzirem à anulação dos actos, como é o caso dos art.s 101.º (argui-
ção subsidiária de vícios) e 124.º (ordem de conhecimento dos vícios na sentença) ambos deste Código…

Esta é, aliás, uma restrição que se compreende.
Na verdade, a existência de vícios de forma ou incompetência significa que houve uma violação de 

direitos procedimentais dos administrados e por isso, justifica -se a anulação do acto por estar afectado 
de ilegalidade. Mas, o reconhecimento judicial de um vício daqueles tipos não implica a existência 
de qualquer vício na relação jurídica tributária, isto é, qualquer juízo sobre o carácter indevido da 
prestação pecuniária cobrada pela administração tributária com base no acto anulado, limitando -se 
a exprimir a desconformidade com a lei do procedimento adoptado para a declarar ou cobrar ou a 
falta de competência da autoridade que a exigiu.

Ora, é inquestionável que, quando se detecta um vício respeitante à relação jurídica tributária, se 
impõe a atribuição de uma indemnização ao contribuinte, pois a existência desse vício implica a lesão 
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de uma situação jurídica subjectiva, consubstanciada na imposição ao contribuinte da efectivação de 
uma prestação patrimonial contrária ao direito.

Por isso, justifica -se que, nestas situações, não havendo dúvidas em que a exigência patrimonial 
feita ao contribuinte implica para ele um prejuízo não admitido pelas normas fiscais substantivas, se 
dê como assente a sua existência e se presuma o montante desse prejuízo, fazendo -se a sua avaliação 
antecipada através da fixação de juros indemnizatórios a favor daquele.

Porém, nos casos em que o vício que leva à anulação do acto é relativo a uma norma que regula 
a actividade da Administração, aquela nada revela sobre a relação jurídica fiscal e sobre o carácter 
indevido da prestação, à face das normas substantivas”.

Sendo assim e uma vez que o “erro imputável aos serviços” se refere ao erro sobre os pressupos-
tos de facto e de direito da relação jurídica tributária e não a vícios de forma ou violação de direitos 
procedimentais do contribuinte, nos quais se incluem os alegados vícios de violação do direito de 
audição prévia e da falta de fundamentação” (negrito e sublinhado nossos).

Assim, a violação da audição prévia não consubstancia “erro imputável ao serviço” facto pelo 
qual o pedido de juros indemnizatórios não pode proceder.

5 - DECISÃO
Ante o exposto, e sem mais delongas, julgo a presente impugnação procedente”.
DECIDINDO NESTE STA
A recorrente questiona a sentença do tribunal a quo, por no seu entender ter violado a ordem 

legal de conhecimento dos vícios imputados aos actos tributários, consagrada no artº 124º n.º 2 a) e 
b) do CPPT.

Desde já se adianta que a recorrente tem razão.
Com efeito, nos termos do normativo invocado e porque a recorrente não estabeleceu uma relação 

de subsidiariedade entre os vícios imputados ao acto, bem como não houve outros vícios arguidos pelo 
Ministério Público, a ordem de conhecimento dos vícios deve ser, aquela cuja procedência determine, 
segundo o prudente critério do julgador, mais estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos. Ora, 
consideramos que conhecer dos vícios de forma em detrimento dos vícios de substância, não consubs-
tancia tutelar de forma mais estável ou eficaz os interesses ofendidos, nomeadamente quando, como 
aconteceu no caso dos autos, o tribunal a quo entendeu que após verificar a existência do vicio formal 
de falta de audição prévia antes da liquidação do imposto, ficava prejudicado o conhecimento das 
restantes questões, nomeadamente o pedido de juros indemnizatórios.

O tribunal a quo erra quando refere na sentença que “Não se apurou a existência de qualquer 
erro na liquidação, uma vez que apenas lhe foram assacados vícios de forma.” (cfr.fls. 99 dos autos). 
Ora, tal não é exacto pois na petição da impugnação judicial pode ler -se:

“26. São devidos juros, isso sim, mas juros indemnizatórios a favor do contribuinte, por ter indevi-
damente pago, 16.07.1990, os ditos juros de mora, no valor somado de Esc. 948.596$00 (Euro 4.731,57), 
em consequência de erro na sua liquidação (artº 43º da LGT),

E, nas primeiras 4 conclusões das alegações de recurso a recorrente, afirma:
“I. A Recorrente imputou às liquidações vários vícios, de diferente natureza.
II. Imputou -lhes vícios formais, designadamente a violação do direito de audição prévia.
lII. E imputou -lhes vícios substanciais, como o erro nos pressupostos de facto e o erro de direito 

ou vício de violação de lei.
IV. Sobre os quais a douta Sentença recorrida não emitiu qualquer apreciação, invocando, para 

o efeito, uma relação de prejudicialidade.”.
Como já referimos, assiste razão à recorrente, quanto à falta de apreciação dos vícios substanciais 

invocados, eventual erro de direito e erro nos pressupostos de facto, que a verificarem -se poderão ou 
não dar direito aos peticionados juros indemnizatórios.

Muito embora os termos das alegações deixem algumas dúvidas sobre se vem arguida a omissão 
de pronúncia uma vez que a recorrente refere na conclusão de recurso X) que a sentença padece de 
erro de julgamento, por violação da ordem legal de conhecimento dos vícios imputados para logo na 
conclusão seguinte pedir a sua a anulação (o que está em contradição com o invocado erro de julga-
mento cuja consequência é a revogação) cremos que do conjunto das alegações e conclusões de recurso 
sobressai, efectivamente a invocação do erro na ordem de apreciação dos vícios imputados à sentença. 
(vide alegação n.º 11) a fls. 136 dos autos).

Este STA no recurso 023/11 de 07/09/2011 tratou um caso algo similar, no qual, no entanto, sem 
margem para dúvidas foi arguida a nulidade da sentença por omissão de pronúncia. Ali se expendeu:

(…) A questão a apreciar no presente recurso é, assim, a de saber se a sentença enferma da 
alegada nulidade por omissão de pronúncia.

Vejamos.
4.1. Prevista no art. 125º do CPPT e na alínea d) do n.º 1 do art. 668º do CPC, a nulidade da 

sentença por omissão de pronúncia está directamente relacionada com o comando constante do n.º 2 do 
art. 660º deste último diploma: o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido 



5018

à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras, 
sendo que o conceito de «questões» não se confunde com o de «argumentos» ou «razões» aduzidos 
pelas partes em prol da pretendida procedência das questões a apreciar («Para se estar perante uma 
questão é necessário que haja a formulação do pedido de decisão relativo a matéria de facto ou de 
direito sobre uma concreta situação de facto ou jurídica sobre que existem divergências, formulado com 
base em alegadas razões de facto ou de direito.» cfr. Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento 
e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, volume I, 5ª ed., Lisboa, Áreas Editora, 2007, p. 913 
 - anotação 10 ao art. 125º). Ou seja, o juiz deve, sob pena de nulidade da sentença (por omissão de 
pronúncia), conhecer de todos os pedidos deduzidos, todas as causas de pedir e excepções invocadas e 
todas as excepções de que oficiosamente lhe cabe conhecer e cujo conhecimento não esteja prejudicado 
pelo anterior conhecimento de outra questão (e sem prejuízo de a lei impor ou permitir o conhecimento 
oficioso de outras  - n.º 2 do art. 660º do CPC), mas já não constituindo nulidade a omissão de con-
siderar linhas de fundamentação jurídica, diferentes das da sentença, que as partes hajam invocado 
(cfr. Lebre de Freitas, Montalvão Machado e Rui Pinto, Código de Processo Civil Anotado, Vol. 2º, 
Coimbra Editora, 2001, pag. 670).

No caso, o impugnante alegara na petição inicial, quer a errónea qualificação e quantificação 
dos rendimentos sujeitos a imposto, quer a falta de fundamentação, quer, ainda, a violação dos prin-
cípios da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade, da boa fé, do inquisitório 
e da participação.

E posteriormente (requerimento de fls. 97 e sgts.) ampliou o pedido formulando, ao abrigo do 
disposto no n.º 4 do art. 61º do CPPT, pedido de juros indemnizatórios.

O impugnante fez, pois, assentar o pedido de anulação da liquidação de IRS (e dos respectivos 
juros compensatórios) em várias causas de pedir que erigiu como fundamentos da impugnação, nome-
adamente, vício de violação de lei (por errónea qualificação e quantificação dos rendimentos sujeitos 
a tal imposto) para além do vício de falta de fundamentação do acto.

Por sua vez, a sentença,
 - julgou procedente a impugnação (anulou a liquidação  - de IRS e dos respectivos juros com-

pensatórios  - aqui em causa) por considerar que o acto tributário enferma de vício de forma (falta de 
fundamentação) uma vez que a AT, titular do ónus da prova, não alegou factos concretos susceptíveis 
de demonstrar que as importâncias recebidas pelo impugnante constituem remuneração do trabalho 
e que integram os rendimentos do trabalho dependente, tributáveis na Categoria A, nos termos do 
art. 2º do CIRS;

 - julgou improcedente o pedido de juros indemnizatórios, por considerar que não são devidos 
juros indemnizatórios quando as liquidações são anuladas por vício de falta de fundamentação, como 
é o caso.

A sentença não se pronunciou, portanto, quanto à ilegalidade (resultante do alegado vício de 
violação de lei, por não sujeição a IRS dos rendimentos em causa) também imputada à liquidação 
pelo impugnante.

4.2. É certo que, como se referiu, não há omissão de pronúncia quando a sentença não se pro-
nuncia sobre questões cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras (nº 2 do art. 660º 
do CPC): se o tribunal entender que o conhecimento de uma questão está prejudicado e o declara 
expressamente, poderá haver erro de julgamento, se for errado o entendimento em que se baseia esse 
não conhecimento, mas não nulidade por omissão de pronúncia.

No caso, não explicitando a sentença o eventual juízo de prejudicialidade da questão decidida 
(atinente ao invocado vício de forma) em relação às demais questões (nomeadamente à questão que 
se reporta ao assinalado vício de violação de lei  - por errónea qualificação e quantificação dos rendi-
mentos sujeitos  - que o recorrente igualmente imputa à liquidação), então só implicitamente se poderia 
inferir tal prejudicialidade.

Porém, como salienta o Cons. Jorge de Sousa, a omissão de pronúncia verifica -se «nos casos em 
que o tribunal, pura e simplesmente, não tome posição sobre qualquer questão sobre a qual devesse 
tomar posição, inclusivamente não decidindo explicitamente que não pode dela tomar conhecimento.» E 
«mesmo que entenda não dever conhecer de determinada questão, o tribunal deve indicar as razões por 
que não conhece dela, pois, tratando -se de uma questão suscitada, haverá omissão de pronúncia se nada 
disser sobre ela.» (cfr. ob. cit. p. 912, bem como a numerosa jurisprudência do STA, ali referenciada).

Acresce que, como alega o recorrente, a sentença estava obrigada, nos termos do art. 124º do 
CPPT, a pronunciar -se expressa e prioritariamente sobre o invocado vício de violação de lei, pronún-
cia essa que nem sequer é despicienda na medida em que, a verificar -se tal vício, pode ser diferente a 
decisão quanto ao pedido de pagamento de juros indemnizatórios (também formulado pelo impugnante 
e que foi julgado improcedente por se ter entendido não serem eles devidos quando a anulação da 
liquidação se funda em mero vício de falta de fundamentação).
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Com efeito, este art. 124º do CPPT determina o seguinte:
«1. Na sentença, o tribunal apreciará prioritariamente os vícios que conduzam à declaração 

de inexistência ou nulidade do acto impugnado e, depois, os vícios arguidos que conduzam à sua 
anulação.

2. Nos referidos grupos a apreciação dos vícios é feita pela ordem seguinte:
a) No primeiro grupo, o dos vícios cuja procedência determine, segundo o prudente critério do 

julgador, mais estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos.
b) No segundo grupo, a indicada pelo impugnante sempre que este estabeleça entre eles uma 

relação de subsidiariedade e não sejam arguidos outros vícios pelo Ministério Público ou, nos demais 
casos, a fixada na alínea anterior.»

Ora, como se viu, embora o impugnante tenha alegado na petição inicial da impugnação, vícios 
de violação de lei  - erro quanto aos pressupostos de facto e de direito da tributação  - e de forma – falta 
de fundamentação, a sentença conheceu apenas deste último vício, sem justificar a ordem e a razão 
de tal conhecimento e apesar de a eventual procedência do vício de violação de lei propiciar ao inte-
ressado tutela mais estável e eficaz, uma vez que, em geral, impede a renovação do acto. Sendo que, 
como também se referiu, tal apreciação não é despicienda na medida em que, a verificar -se aquela 
ilegalidade, poderá ser diferente a decisão quanto ao pedido de pagamento de juros indemnizatórios, 
julgado improcedente por a sentença ter entendido que os mesmos não são devidos quando a anulação 
da liquidação se funda em mero vício de falta de fundamentação [neste sentido, a jurisprudência desta 
Secção do STA tem acentuado que deve conhecer -se em primeiro lugar dos vícios de violação de lei 
(stricto sensu), salvo nos casos em que não possa apreender -se o conteúdo do acto, nomeadamente 
no caso de falta de fundamentação  - cfr., entre outros, os acs. desta Secção do STA, de 22/9/1994, 
proc. n.º 32.702; de 7/2/1996, proc. n.º 15.887; de 23/4/1997, proc. n.º 35.367; de 22/3/2006, proc. 
n.º 0916/04; de 24/1/2007, proc. n.º 0939/06; de 18/9/2008, proc. n.º 0437/2008; de 7/12/2010, proc. 
n.º 0569/10; e de 6/7/2011, proc. n.º 355/2011.]

Aliás, como igualmente refere o Cons. Jorge de Sousa (ob. cit., anotações 17 a 19 ao artigo 124º, 
pp. 892 a 894) o entendimento de que o reconhecimento da existência de um vício leva a considerar 
prejudicado o conhecimento dos restantes «só se pode justificar quando o reconhecimento da exis-
tência de um vício impeça definitivamente a renovação do acto, pois, se esta for possível em face do 
vício reconhecido, será necessário apreciar os restantes, uma vez que o conhecimento destes poderá 
levar à anulação com base num vício que impeça tal renovação.» Por isso e com o «objectivo de as-
segurar a melhor protecção para o impugnante, se estabelece que, em cada um dos grupos de vícios 
referidos (inexistência e nulidade, por um lado, e anulabilidade, por outro) o julgador deve conhecer 
prioritariamente dos vícios cuja procedência determine mais estável ou eficaz tutela dos interesses 
ofendidos (…)

No que concerne aos vícios que constituam anulabilidade, estabelece -se o mesmo critério, excep-
cionando apenas os casos em que o impugnante tenha estabelecido uma relação de subsidiariedade 
entre os vícios imputados ao acto (como é permitido pelo art. 101º deste Código), em que é dada pri-
mazia à sua vontade, se for ele o único impugnante ou, sendo mais que um, todos tenham estabelecido 
a mesma relação de subsidiariedade.

Esta solução é adequada, neste último caso de ser um único impugnante a arguir vícios do acto 
numa relação de subsidiariedade, pois, trata -se de situações de anulabilidade, em que o interesse 
público de assegurar a legalidade da actuação da administração tributária se subordina ao interesse 
dos particulares em manter a estabilidade do acto.

Porém, o que não parece justificar -se em todos os casos é que se dê prioridade aos vícios gera-
dores de inexistência e nulidade com simultâneo não conhecimento dos restantes vícios geradores de 
mera anulabilidade, no caso de procedência dos primeiros.

Com efeito, pode acontecer que, embora os vícios geradores de mera anulabilidade sejam de 
menor gravidade, seja a anulação com base nestes que fornece mais estável e eficaz tutela dos inte-
resses ofendidos.

Será o caso, por exemplo, de um vício de coacção, que gera nulidade [art. 133º, n.º 2, alínea e), 
do CPA] e de um vício de violação de lei por violação de uma norma de incidência tributária, gerador 
de mera anulabilidade. A declaração de nulidade com base na existência do vício de coacção, não 
impede a renovação do acto que, praticado sem tal vício, até pode ser idêntico ou mais lesivo para o 
particular que o acto declarado nulo. Por seu turno, a anulação do acto por violação de uma norma 
de incidência, implicará a impossibilidade de renovação do acto anulado.

Assim, se é certo que se justifica que não se deixe de conhecer dos casos de inexistência ou nuli-
dade, atento o interesse público em fazê -los desaparecer da ordem jurídica que subjaz à possibilidade 
de serem conhecidos oficiosamente, também parece certo que o respeito pela regra de assegurar a 
mais estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos, que inspira o estabelecimento de uma ordem de 
conhecimento de vícios, impõe que, nos casos em que a declaração de inexistência ou nulidade não 
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impedir a renovação do acto, não se deixe de conhecer de pelo menos um vício susceptível de constituir 
anulabilidade que a impeça.»

Tal como no aresto citado concluímos que a sentença, não respeitou a ordem de conhecimento dos 
vícios definida no n.º 2 do art. 124º do CPPT, tendo conhecido apenas do vício de forma sem qualquer 
justificação e sem que, por não ocorrer prejudicialidade, pudesse validamente invocar -se o disposto 
no n.º 2 do art. 660º do CPC, na versão vigente à data da sentença, para desconsiderar a apreciação e 
decisão judicial relativamente à questão do vício de violação de lei também invocado (o qual, a proceder, 
tutela os interesses em litígio de forma mais eficaz, na economia da impugnação e decisão judiciais), 
a sentença deixou de considerar questões que deveria apreciar num plano prioritário.

Impõe -se, pois, determinar a anulação da sentença recorrida e a baixa do processo à 1ª instância a 
fim de julgar novamente a causa (fazer a reforma da decisão anulada), nos termos do n.º 2 do art. 731º 
do CPC, sendo que não pode este Tribunal julgá -la, em substituição, uma vez que o processo não 
contém todos os elementos factuais necessários para tanto, designadamente os que substanciem o que 
vem invocado em 20, 22 e 25 da petição inicial e que provando -se, poderão numa solução plausível, 
até admitida pela própria impugnante, conduzir à conclusão de que os juros sejam devidos, desde logo, 
por referência a um período temporal limitado, nada obstando a que se chegue contudo a uma conclusão 
diferente, tudo dependendo da prova que vier a ser produzida e apurada.

IV  - DECISÃO
Pelo exposto, acorda -se em, dando provimento ao recurso, decretar a anulação da sentença recorrida 

e a baixa do processo à 1ª instância para apreciação dos restantes vícios imputados ao acto impugnado, 
se a tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Valente Torrão — Isabel Mar-
ques da Silva. 

 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.

Processo n.º 193/13 -30.
Recorrente: A………., Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1  - RELATÓRIO
1. A……………, Lda., com os demais sinais dos autos, notificada do acórdão proferido em 9 

de Outubro de 2013 (a fls. 370 a 403 dos autos) que negou provimento ao recurso por si interposto da 
sentença do Tribunal Administrativo Fiscal de Viseu, que julgara improcedente a impugnação judicial 
deduzida contra o acto de indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de taxa de 
promoção relativa ao mês de Abril de 2004, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, vem, ao abrigo 
do disposto no art. 125º do CPPT e nos arts. 615º n.º 1 alínea d) (anterior artigo 668º n.º 1 alínea d)), 
615º n.º 4 (anterior artigo 668º, n.º 4) 666º (anterior 716º), 197º n.º 1 (anterior 203º, n.º 1) e 199º n.º 1 
(anterior 205º, n.º 1 do CPC), arguir nulidades processuais decorrentes da violação do princípio do 
contraditório e por ter sido apreciada matéria de facto, bem como invocar a nulidade do próprio acór-
dão, por omissão de pronúncia, quer por não se ter declarado incompetente em razão da hierarquia 
(já que se trata de excepção que é de conhecimento oficioso), quer por não se ter pronunciado sobre a 
violação de normas comunitárias (em concreto, a norma constante do n.º 4 do art. 2º do Regulamento 
(CE) n.º 1998/2006, da Comissão — e bem assim o vício de inconstitucionalidade (ao não proceder ao 
requerido reenvio prejudicial para o TJUE, em alegada violação do parágrafo 3 do art. 267º do TFUE 
e do art. 8º da CRP.

2. Respondeu o Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., nos termos de fls. 424 a 429 dos autos, no 
sentido de que inexistem inequivocamente as nulidades arguidas, devendo manter -se “in totum” o 
acórdão proferido.

3. Dispensando -se os Vistos, dada a simplicidade da questão, cabe deliberar.
4. Apreciando, pois:
O acórdão ora reclamado limita -se a reiterar, acolhendo na íntegra e reproduzindo a respectiva 

fundamentação, o já então decidido por acórdão deste Supremo Tribunal, de 26/06/2013, proferido no 
recurso n.º 29/13.
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A este acórdão foram, entretanto, também imputadas, pela recorrente, nulidades e inconstitucio-
nalidade (nulidades por violação do princípio do contraditório e por contradição entre os fundamentos 
e a decisão e inconstitucionalidade pela decisão de não reenvio), sendo que as demais também arguidas 
nos presentes autos o foram igualmente em relação ao acórdão deste STA, proferido no rec. n.º 1503/12. 
E em ambos os casos, todas foram julgadas não verificadas e improcedentes por acórdãos deste mesmo 
STA, de 26/6/2013, proferidos nos ditos recursos nºs. 29/13 e 1503/12.

É este julgamento que também aqui se reitera, nos termos e com os fundamentos constantes 
desses acórdãos do STA (de 26/6/2013  - recursos nºs. 29/13 e 1503/12), para os quais se remete, salvo 
quanto à alegada nulidade resultante de contradição entre os fundamentos e a decisão, não arguida nos 
presentes autos.

Razão pela qual e consequentemente se indeferirá o requerido.
DECISÃO
Assim, nos termos e pelos fundamentos, na parte aplicável, constantes dos preditos acórdãos deste 

STA, de 26/6/2013 (recs. nºs. 29/13 e 1503/12), acordam os juízes da secção de Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o requerido.

Custas pela requerente.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Execução Fiscal. Venda. Dispensa de depósito do preço. Princípio da igualdade.

Sumário:

 I — Só perante lacuna na lei processual tributária poderão ser supletivamente apli-
cáveis ao processo de execução fiscal as normas constantes do CPCivil (al. c) do 
art. 1º e alínea e) do art. 2º, ambos do CPPT.

 II — Porque o CPPT regula expressamente, proibindo -a, a dispensa do depósito do 
preço nos casos em que o adquirente do bem vendido seja credor do executado 
(cfr. a alínea do art. 256º do CPPT), não há caso omisso que sustente a aplicação 
subsidiária das regras do CPC, designadamente o disposto no seu art. 887º.

 III — A norma da alínea h) do art. 256º do CPPT não contém uma diferenciação arbi-
trária no confronto com as disposições aplicáveis às entidades públicas [al. i) do 
mesmo art. 256º] e aos adquirentes particulares em processo de execução cível 
(art. 887º do CPC — redacção à data), não ocorrendo violação do princípio da 
igualdade.

Processo n.º 326/13 -30.
Recorrente: A………… e Mulher.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A………… e B…………, ambos com os demais sinais dos autos, recorrem da sentença 

que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, julgou improcedente a reclamação que 
apresentaram, nos termos do art. 276º do CPPT, contra o despacho do Chefe do Serviço de Finanças 
de Vila Nova de Gaia  - 2 de indeferimento do pedido de dispensa de depósito do preço de imóvel 
adjudicado.

1.2. Os recorrentes terminam as alegações formulando as conclusões seguintes:
1. Os credores/proponentes são titulares do direito de retenção conforme consta da sentença de 

condenação junta com a reclamação de créditos;
2. Os reclamantes habitam a fracção desde Agosto de 1995, porém, apesar de terem pago prati-

camente a totalidade do preço, nunca a aqui executada proprietária celebrou a escritura definitiva de 
compra e venda.
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3. O reclamante é uma pessoa doente há já bastantes anos, sofrendo da doença de Parkinson e 
mais recentemente de Alzheimer (cf. cópia de declaração médica emitida em 03/10/2002 pelo Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia junto à p.i. da reclamação de créditos), tendo apresentado proposta de 
aquisição, porém como sabiam antecipadamente que não tinham possibilidade de proceder ao depósito 
do preço no prazo legal, requereram a dispensa do mesmo caso a sua proposta fosse aceite, dispensa 
essa que seria concedida até ser proferida sentença de verificação e graduação de créditos, altura em 
que o serviço de Finanças competente se encontraria em condições de com total exactidão proceder 
aos pagamentos do produto da venda.

4. Dispõe o art. 256º alínea g) que “O adquirente, ainda que demonstre a sua qualidade de credor, 
nunca será dispensado do depósito do preço”, por outro lado, dispõe a alínea h) do mesmo normativo 
legal que “O Estado, os institutos públicos e as instituições de segurança social não estão sujeitos à 
obrigação do depósito do preço, enquanto tal não for necessário para pagamento de credores mais 
graduados no processo de reclamação de créditos”.

5. Dispõe o art. 887º n.º 2 do C.P.C. que “Não estando ainda graduados os créditos, o exequente 
não é obrigado a depositar mais que a parte excedente à quantia exequenda, e o credor só é obrigado 
a depositar o excedente ao montante do crédito que tenha reclamado sobre os bens adquiridos”.

6. A obrigação de depósito do preço por parte do credor reclamante nos presentes autos antes de 
proferida a sentença de graduação de créditos, configura um tratamento desigual, que trará prejuízos 
irrecuperáveis ao credor reclamante.

7. O credor procedia agora ao depósito do preço de 80.050 €, recorrendo a crédito bancário.
8. Se a sentença de graduação fosse proferida daqui a um ano, haveria sempre que aguardar a 

elaboração da conta e respectivos pagamentos, o que significa, que dificilmente antes de decorridos 
dois a três anos, seria o credor reembolsado do depósito do preço, tendo entretanto, pago os custos do 
recurso ao crédito, juros referentes às prestações que se venceriam durante o período em que manti-
vesse o financiamento, pois apenas o poderia liquidar quando lhe fosse restituído o preço, ou grande 
parte dele.

9. Tal obrigação de depósito do preço, constitui uma grave violação do princípio da igualdade de 
tratamento entre o Estado e o credor particular, desigualdade essa que apenas se verifica nas execuções 
fiscais, uma vez que caso a presente venda se tivesse realizado num tribunal comum, tal obrigação 
não existiria.

10. Em respeito do princípio da igualdade e proporcionalidade, e não se descortinando uma razão 
pertinente para que tal princípio não seja aqui respeitado e de forma a fazer -se inteira justiça, ou pelo 
menos, não se permitir a concretização de uma injustiça, com prejuízos irreparáveis, económicos e 
morais, deve ser concedida a isenção do depósito do preço ao Credor reclamante até ser proferida a 
douta sentença de verificação e graduação de créditos.

11. Refere a douta sentença, ora em crise, como argumento para afastar a aplicação das regras do 
CPC à venda em execução fiscal, o facto de a execução fiscal se caracterizar pela sua celeridade.

12. Ora, salvo o devido respeito que muito é, entendemos que o facto da execução fiscal se carac-
terizar pela celeridade, não justifica a imposição do depósito do preço aos credores com garantia real, 
uma vez que tal depósito não poderá ser utilizado enquanto não for proferida a sentença de verificação 
e graduação de créditos.

13. Ou seja, de que vale o depósito do preço para a Fazenda, uma vez que, existindo créditos recla-
mados e sendo necessário proceder à sua verificação e graduação, não podem ser efectuados quaisquer 
pagamentos, seja de impostos devidos ao Estado, seja dos créditos reclamados.

14. Está -se a impor uma obrigação extremamente penosa, especialmente no caso do credor parti-
cular munido de garantia real, o qual é necessariamente distinto de um proponente que não seja credor 
do executado e apenas “vai” à venda para adquirir um imóvel, enquanto no caso do credor, este “vai” 
à venda para defender o seu crédito e evitar a venda por valores anunciados puramente irrisórios, o 
que muitas vezes sucede.

15. No caso do credor com garantia real, o facto de ser credor significa desde logo que já dispo-
nibilizou verbas das quais não obteve ressarcimento, e o facto de ter garantia real sabe -se à partida que 
o único crédito preferente é o crédito proveniente de IMI, IMT, ou seja, créditos de valores sempre 
muito inferiores ao valor da venda.

16. Pelo que, o Estado bem sabe que não conseguirá nestas situações, de existência de credores 
com garantia real, cobrar créditos de IVA, IRS, IRC, Coimas etc.

17. Não se compreende assim, a diferenciação de tratamento, entre execuções tramitadas em 
tribunais comuns e execuções fiscais, relativa aos credores com garantia real.

18. A excepção do IMI e IMT nunca o Estado consegue cobrar por esta via os seus impostos.
19. Acresce que é igualmente sabido que a “alegada” celeridade da execução fiscal não existe, 

devido a inúmeros factores, para os quais este Douto Tribunal não contribui, naturalmente, mas não 
se pode alhear.
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20. O MM Juiz “a quo” entende não existir qualquer violação do princípio da igualdade, referindo 
diversa jurisprudência, porém, se atentarmos à jurisprudência invocada, o credor trata -se sempre de 
uma instituição bancária, e não de um particular.

21. Ora, existe uma grande diferença entre uma instituição bancária e um particular, desde logo 
na capacidade económica e na facilidade de disponibilização de verbas.

22. Sendo certo que o princípio da igualdade tem de ser analisado caso a caso, pelo facto de na 
Douta Sentença ter -se considerado não existir violação do mesmo na obrigação do depósito do preço 
no processo fiscal, tal não pode significar que, no caso em concreto não se julgue de forma diferente.

23. Na verdade o que pretendem os credores/proponentes é apenas e tão são a dispensa do depósito 
do preço até à prolação da sentença de verificação e graduação de créditos.

24. E salvo, melhor opinião, outro deveria ter sido o entendimento do MM Juiz “a quo”, devendo 
sim ter julgado procedente a reclamação apresentada.

Termina pedindo que se revogue a decisão recorrida que julgou improcedente a reclamação do 
acto do órgão fiscal.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite parecer nos termos seguintes, além do mais:
«A nosso ver o recurso não merece provimento.
Como decorre, expressamente, do disposto no artigo 256º/h) do CPPT o adquirente de bens em exe-

cução fiscal, ainda que demonstre a sua qualidade de credor nunca será dispensado do depósito do preço.
Ora, estando a matéria, expressamente, regulada no CPPT não há que aplicar, subsidiariamente, 

nos termos do disposto no artigo 2º/e) do CPPP, o inciso do artigo 256º/h) do CPPT.
Nesse sentido vai a jurisprudência do STA. ((1) Acórdão de 2011.09.28 -P. 0791/11, disponível no 

sítio da Internet www.dgsi.pt).
Como ensina o Conselheiro Jorge Lopes de Sousa ((2) Código de Procedimento e de Processo 

Tributário, anotado e comentado, 6ª edição 2011, volume III, página 28.) o processo de execução fiscal 
tem como objectivo primacial a cobrança dos créditos tributários de qualquer natureza, estando estru-
turado em termos mais simples do que o processo de execução comum, com o objectivo de conseguir 
uma maior celeridade na cobrança dos créditos, recomendada pelas finalidades de interesse público 
das receitas que através dele são cobrados”.

Ora, é essa maior necessidade na cobrança dos créditos bem como a necessidade de que o pa-
gamento das dívidas em cobrança na execução fiscal fique mais eficazmente garantido que subjaz à 
diversidade de soluções jurídicas consagradas na execução fiscal e na execução comum no que concerne 
à dispensa do depósito do preço nos casos em que o adquirente do bem vendido seja credor particular 
com garantia sobre o bem adquirido.

Os recorrentes, também, carecem de razão quando sustentam a violação dos princípios da igual-
dade e da proporcionalidade.

De facto, a diversidade de regimes jurídicos constante a das alíneas h) e i) do artigo 256º do CPPT, 
consoante os adquirentes sejam particulares ou o Estado e outras entidades Públicas, está devidamente 
justificada pela diferente natureza dos credores, que implica diferente nível de risco financeiro e, con-
sequentemente, diferente risco na cobrança do preço de aquisição.

O Tribunal Constitucional, no Acórdão 255/12, já julgou que a norma do artigo 256º/ h) não viola 
o princípio da igualdade quando estabelece um regime diferente do estatuído na alínea i) e, bem assim, 
quando estabelece um regime diverso do regime da execução comum, estatuído no artigo 887º/2 do 
CPC. ((3) Disponível no sítio da Internet www.tribunalconstitucional.pt)

A sentença recorrida não merece, pois, censura.
Termos em que deve ser negado provimento ao recurso e manter -se a sentença recorrida na ordem 

jurídica.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) Em 24/04/2008, na execução fiscal n.º 3204200001011405 e Aps., movida contra “C…………, 

Lda.” foi penhorado o imóvel sito na Rua ………, n.º ……  - ……  - ……, freguesia de ………, concelho 
de Vila Nova de Gaia.  - fls. 3 e 3v. do processo de execução fiscal (P.E.F.) apenso.

B) Em 22/10/2008, foi proferido despacho pelo Chefe do Serviço de Finanças de Vila Nova de 
Gaia 2 designando o dia 09/12/2008 para a abertura das propostas apresentadas em carta fechada para 
aquisição do imóvel identificado em A).  - FIs. 63 P.E.F. apenso.

C) Em 26/11/2008, deu entrada no Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia 2, requerimento 
apresentado pelos Reclamantes, no qual solicitavam “...caso a proposta do credor reclamante seja 
aceite, a dispensa do depósito do preço até ser proferida sentença de verificação e graduação de 
créditos...”  - fls. 10.

D) Em 09/12/2008, foi adjudicado ao Reclamante A………… o imóvel referido em A).  - 
fls. 13.
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E) Em 05/01/2009, foi exarada a seguinte “Informação” pelo Serviço de Finanças de Vila do 
Conde 2:

“Sobre a venda judicial supra cujo acto de abertura e aceitação das propostas em carta fechada 
ocorreu conforme doc. a fls. 128, cumpre -me informar o seguinte:

1. A proposta vencedora pertence A………… conforme auto de adjudicação a fls. 129.
2. Através do requerimento a fls. 84 vem o credor reclamante e proponente A…………, alegar 

que são titulares do direito de retenção da fracção objecto da presente venda judicial conforme consta 
de sentença junta com a reclamação de créditos. 3. Não tendo o proponente estado presente no acto de 
abertura e aceitação das propostas em carta fechada, estariam reunidas as condições para proceder 
à notificação de aceitação da referida proposta, dando -lhe prazo de quinze dias para proceder ao 
pagamento da totalidade do preço de venda nos termos do art. 256º do CPPT conjugado com o n.º 2 
do art. 897º do Código Processo Civil.

4. Tal não foi feito de imediato, porquanto pela análise do requerimento referido no ponto 2. desta 
informação a proponente/adjudicante vem requerer a dispensa do depósito do preço de venda até ser 
proferida sentença de verificação e graduação de créditos.

5. Analisada toda a legislação aplicável nos procedimentos de vendas judiciais não se encontra 
qualquer base legal para atender a tal pedido.

6. Assim sou de parecer ser de indeferir a pretensão da ora requerente, por falta de fundamen-
tação legal.” - fls. 14.

F) Sobre a informação referida na alínea anterior, recaiu despacho do Chefe do Serviço de Finan-
ças, de 05/01/2009, nos seguintes termos:

“Face ao teor da Informação supra, indefiro o requerido, conforme determina o art.º 256.º h) do 
C.P.P.T.. Notifique.”  - fls. 14.

G) Foi remetido o Oficio n.º 1333, de 23/01/2009, do Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia 
2, para o Reclamante A…………, sob registo com aviso de recepção, com o seguinte teor:

“Assunto: VENDA JUDICIAL  - DEPÓSITO DO PREÇO DE VENDA
Por não ter estado presente no dia e hora marcados para a abertura das propostas 2008 -12 -09 

10h00m, no âmbito da venda judicial n.º 3204.2008.201, promovida pela Administração Tributária 
contra o Executado C………… LDA. (NIF …………), fica por este meio notificado que foi aceite a sua 
proposta, por ser a de maior valor (€ 80.050,00).

Mais, fica notificado para, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da assinatura do aviso de recepção, 
efectuar o pagamento da totalidade do preço oferecido, nos termos do artigo 256º do Código de Proce-
dimento e Processo Tributário (CPPT), conjugado com o n.º 2 do artigo 897º do Código de Processo 
Civil (CPC) mediante guias a solicitar neste Serviço de Finanças, sob pena, se não o fizer, da aplicação 
das sanções previstas na lei do processo civil, nomeadamente as previstas no artigo 898º do CPC.

No entanto, e no seguimento do requerimento apresentado por V. Ex.ª, onde solicitava a dispensa 
do depósito de preço de venda até à verificação e graduação de créditos, informo que o mesmo, foi, 
por despacho de 05 de Janeiro de 2009 do Chefe deste Serviço de Finanças, indeferido por falta de 
fundamentação legal.”  - fls. 143 do P.E.F. apenso.

H) O aviso de recepção foi assinado pelo Reclamante A………… em 02/02/2009.  - fls. 143 -A 
do P.E.F. apenso.

I) Em 13/02/2009, deu entrada no Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia 2 a presente recla-
mação.  - Cfr. carimbo aposto no rosto da P.I., a fls. 4.

3.1. Os requerentes, credores reclamantes de crédito suportado em direito de retenção sobre o 
bem imóvel vendido nos autos, apresentaram proposta de compra desse mesmo imóvel e requereram, 
invocando o disposto no n.º 2 do art. 887º do CPC (redacção à data), que, em caso de ser aceite tal 
proposta, ficassem dispensados do depósito do preço até ser proferida sentença de verificação e gra-
duação de créditos.

Tal pretensão foi indeferida por despacho do OEF (Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia 
 - 2) e desse acto de indeferimento os ora recorrentes deduziram reclamação, nos termos do disposto 
no art. 276º do CPPT, a qual veio a ser julgada improcedente, por sentença proferida em 25/6/2012, no 
TAF do Porto, no entendimento de que aquele normativo (art. 887º do CPC) não é de aplicação sub-
sidiária no processo de execução fiscal, dado que o CPPT regula directamente a matéria (na alínea h) 
do art. 256º do CPPT).

3.2. Discordando, os recorrentes continuam a sustentar a aplicação daquela norma, alegando que:
 - A obrigação de depósito do preço, nos termos das als. g) e h) do art. 256º do CPPT, antes de pro-

ferida a sentença de graduação de créditos, configura, tendo em conta o também disposto no citado n.º 2 
do art. 887º do CPC, um tratamento desigual que trará aos recorrentes prejuízos irrecuperáveis e constitui 
violação do princípio da igualdade de tratamento entre o Estado e o credor particular; desigualdade que 
apenas se verifica nas execuções fiscais, uma vez que caso a venda se tivesse realizado num tribunal 
comum, tal obrigação não existiria; e também constitui violação do princípio da proporcionalidade.
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 - A argumentação (constante da sentença recorrida) de que a execução fiscal se caracteriza pela 
celeridade não justifica a imposição do depósito do preço aos credores com garantia real, uma vez que 
tal depósito não poderá ser utilizado enquanto não for proferida a sentença de verificação e graduação 
de créditos, acrescendo que o Estado bem sabe que não conseguirá nestas situações de existência de 
credores com garantia real, cobrar créditos de IVA, IRS, IRC, coimas etc. (à excepção do IMI e IMT 
nunca o Estado consegue cobrar por esta via os seus impostos), pelo que não se compreende a dife-
renciação de tratamento, entre execuções tramitadas em tribunais comuns e execuções fiscais, relativa 
aos credores com garantia real.

 - E também a celeridade da execução fiscal não existe devido a inúmeros factores, como também 
na diversa jurisprudência referenciada pela sentença a situação se reporta sempre a casos de instituição 
bancária, e não de um particular, com as consequentes diferenças, desde logo em termos de capacidade 
económica e de facilidade de disponibilização de verbas.

3.3. A questão a decidir reconduz -se, portanto, à de saber se em processo de execução fiscal é 
subsidiariamente aplicável o regime constante daquele n.º 2 do art. 887º do CPC (redacção anterior), 
ou seja, se o adquirente que seja credor com garantia real sobre o bem vendido pode legalmente ser 
dispensado do depósito preço até que esteja decidido o processo de verificação e graduação de créditos 
em que reclamou o seu crédito ou se, pelo contrário, essa possibilidade está vedada de acordo com o 
disposto na alínea h) do art. 256º do CPPT.

E, a concluir -se pela não aplicação do regime previsto para a execução comum, importará, ainda, 
apreciar se há violação dos princípios constitucionais da igualdade e da proporcionalidade, designada-
mente por ser diferente o regime previsto nas als. h) e i) do citado art. 256º do CPPT, consoante o credor 
seja um particular ou seja o «Estado, os institutos públicos e as instituições de segurança social».

Vejamos.
4.1. Sob a epígrafe «Dispensa de depósito aos credores» o anterior art. 887º do CPC (a que cor-

responde o actual art. 815º do novo CPC), dispunha o seguinte:
«1  - O exequente que adquira bens pela execução é dispensado de depositar a parte do preço que 

não seja necessária para pagar a credores graduados antes dele e não exceda a importância que tem 
direito a receber; igual dispensa é concedida ao credor com garantia sobre os bens que adquirir.

2. Não estando ainda graduados os créditos, o exequente não é obrigado a depositar mais que 
a parte excedente à quantia exequenda e o credor só é obrigado a depositar o excedente ao montante 
do crédito que tenha reclamado sobre os bens adquiridos.»

Daqui resulta que o credor com garantia real sobre os bens que haja adquirido, está dispensado de 
depositar a parte do preço que não exceda a importância que tem direito a receber e também não seja 
necessária para pagamento de créditos graduados antes dos dele: ou seja, só é obrigado a depositar o 
que exceda o montante do crédito que tenha reclamado sobre os bens adquiridos.

Como que se opera aqui, portanto, como já salientava o Prof. Alberto dos Reis, uma espécie de 
compensação entre a dívida do preço e o crédito verificado: «O arrematante deve à execução o preço 
por que arrematou os bens; mas por outro lado é credor da execução por determinada quantia: tem 
direito a receber do produto dos bens arrematados certa importância, fixada na sentença de verificação 
e graduação dos créditos. Em vez de depositar a totalidade do preço para depois levantar todo ou parte 
dele, faz -se o encontro entre as duas verbas  - a da dívida e a do crédito  - e só deposita aquilo que excede 
o montante do que tem direito a receber.»(1)

Por seu lado, reportando às formalidades da venda dos bens penhorados no âmbito do processo 
de execução fiscal, as als. h) e i) do art. 256º do CPPT dispõem:

«h) O adquirente, ainda que demonstre a sua qualidade de credor, nunca será dispensado do 
depósito do preço;

i) O Estado, os institutos públicos e as instituições de segurança social não estão sujeitos à 
obrigação do depósito do preço, enquanto tal não for necessário para pagamento dos credores mais 
graduados no processo de reclamação de créditos.»

Ou seja, sendo adquirente um particular que também seja credor, a lei não opera aqui qualquer 
compensação entre a dívida resultante do preço do bem adquirido e o crédito exequendo, exigindo 
sempre o depósito do preço, ainda que essa importância não seja necessária para pagar a credores gra-
duados antes deles, e mesmo que o depósito não exceda o montante que esses adquirentes têm direito 
a receber, por efeito dos créditos que tenham reclamado no âmbito da execução.

Mas, no caso de se tratar de entidades públicas, apenas ficarão sujeitas à dita obrigação de depósito 
do preço quando tal depósito seja necessário para o pagamento dos credores mais graduados (o que 
significa que, em todas as outras circunstâncias, a norma, contrariamente ao que prevê a precedente 
alínea h), admite para aquelas entidades a compensação da dívida pela aquisição dos bens penhorados 
com o crédito que elas tenham reclamado no processo de execução fiscal).

4.2. Como se disse, os recorrentes sustentam a aplicação do regime previsto no mencionado 
art. 887º do CPC (redacção à data), alegando que uma diferente interpretação é violadora dos princípios 
constitucionais da igualdade e da proporcionalidade.



5026

Carecem, porém, de razão legal.
Estas questões foram, aliás, como aponta o MP, já apreciadas no acórdão desta Secção do STA, 

de 28/9/2011, processo n.º 0791/11, com fundamentação que integralmente também acolhemos e com 
a devida vénia, transcrevemos:

«No caso sub judice, porque estamos perante uma execução fiscal, a lei aplicável é o CPPT, por 
força do disposto no art. 1º, alínea c). O CPC só supletivamente poderá lograr aplicação à execução 
fiscal, como decorre do disposto no art. 2º, alínea e), do CPPT.

As normas de aplicação supletiva, como é sabido, só se aplicam quando existir falta de regula-
mentação no próprio diploma, ainda que por remissão para outro bloco normativo, quando se estiver 
perante um caso omisso, perante uma lacuna que cumpra integrar, ou seja, perante uma «incompletude 
contrária ao plano do Direito vigente, determinada segundo critérios eliciáveis da ordem jurídica global» 
(Cfr. BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, 1983, pág. 194.).

Ora, porque o CPPT regula expressamente, proibindo -a, a dispensa do depósito do preço nos casos 
em que o adquirente do bem vendido seja credor do executado (cfr. art. 256º, alínea h), do CPPT), não 
há caso omisso que sustente a aplicação subsidiária das regras do CPC, como bem decidiu a sentença 
recorrida, motivo por que o recurso não pode ser provido com fundamento em erro de julgamento pela 
não aplicação do art. 877º, n.º 2, do CPC.»

4.3. Quanto às alegadas inconstitucionalidades (por violação dos princípios da igualdade e da 
proporcionalidade) também elas não se verificam.

Na verdade, como é jurisprudência constante do Tribunal Constitucional (cfr. entre outros o acór-
dão n.º 232/2003), «o princípio da igualdade abrange fundamentalmente três dimensões ou vertentes: 
a proibição do arbítrio, a proibição de discriminação e a obrigação de diferenciação, significando a 
primeira, a imposição da igualdade de tratamento para situações iguais e a interdição de tratamento 
igual para situações manifestamente desiguais (tratar igual o que é igual; tratar diferentemente o que 
é diferente); a segunda, a ilegitimidade de qualquer diferenciação de tratamento baseada em critérios 
subjetivos (v.g., ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas 
ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição social); e a última surge como forma de 
compensar as desigualdades de oportunidades.»

No caso dos autos, parece óbvio que apenas quanto a esta última dimensão ou vertente poderá 
corresponder a alegação dos recorrentes.

Daí que também só caiba agora averiguar se o legislador terá aqui instituído uma distinção que 
seja arbitrária, isto é, que não possa ser fundamentada à luz de um critério inteligível ou racionalmente 
apreensível, congruente com valores constitucionalmente relevantes.

Ora, a apontada diferença de regimes apresenta -se racional e compreensivelmente justificada.
Com efeito, como no citado aresto do STA se considerou, a distinção entre o regime do processo 

de execução fiscal (al. h) do art. 256º do CPPT) e o regime do processo de execução comum (art. 887º 
do CPC — redacção à data), encontra justificação quer na celeridade da execução, quer na diferença de 
natureza das dívidas em cobrança numa e noutra execução, quer na necessidade de assegurar o eficaz 
pagamento das dívidas nessa forma de processo: a execução fiscal, que tem como finalidade essencial 
a cobrança das dívidas tributárias, só pode ser usada para cobrar as dívidas enunciadas no art. 148º do 
CPPT [daí que, uma vez que o processo de execução fiscal está «estruturado em termos mais simples 
do que o processo de execução comum, com o objectivo de conseguir uma maior celeridade na co-
brança dos créditos, recomendada pelas finalidades de interesse público das receitas que através dele 
são cobradas» (2)].

E de todo o modo, importa não esquecer que apesar de na execução fiscal se exigir sempre ao 
adquirente o depósito do preço, na execução comum (embora se permita que ele seja dispensado na 
parte correspondente ao crédito que invoque até que esteja decidida a graduação de créditos), o bem 
fica hipotecado para garantir a parte restante do preço, a menos que seja prestada caução bancária pelo 
valor correspondente.

Por outro lado, a previsão (no art. 256º do CPPT) de diversos regimes jurídicos para os adqui-
rentes, consoante sejam particulares ou entidades públicas, também se justifica pela diferente natureza 
dos credores: não se estabelece, nesta norma, qualquer distinção entre os adquirentes particulares, mas 
tão -só entre estes e os adquirentes que tenham natureza pública.

Todavia, é perceptível que este distinto tratamento jurídico decorre de, em abstracto, ser objec-
tivamente diverso o risco financeiro e, consequentemente, o risco de incobrabilidade relativamente a 
dívidas de particulares e de entidades públicas. E, por um lado, porque será difícil que um adquirente 
que seja uma entidade pública deixe de pagar o preço por que adquiriu um bem em execução fiscal 
e, por outro lado, porque antes de proferida a decisão que verifique e gradue os créditos reclamados 
com o exequendo para serem pagos pelo produto da venda não é possível saber se e em que medida o 
adquirente que seja credor com garantia sobre o bem vendido terá que efectuar o pagamento do preço, 
a lei entendeu nunca dispensar o adquirente particular, ainda que seja credor, do depósito da totalidade 
do preço. Este diferente tratamento jurídico conferido pela lei aos adquirentes particulares em relação 
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aos adquirentes que sejam entidades públicas encontra, assim, justificação razoável e materialmente 
fundada, pelo que fica arredada a invocada violação do princípio da igualdade.

4.4. Concordando -se, como se disse, com esta fundamentação constante do acórdão desta Secção 
do STA, de 28/9/2011, proc. n.º 0791/11, havemos de concluir pela improcedência das Conclusões do 
recurso.

Acrescendo, aliás, em reforço de tal concordância, que tendo desse acórdão sido interposto re-
curso para o Tribunal Constitucional, veio, no seguimento, a ser proferido em 23/5/2012 o acórdão 
n.º 255/2012, no processo n.º 815/2011, da 3ª Secção do Tribunal Constitucional (publicado no Diário 
da República, 2ª série, n.º 123, de 27/6/2012, pp. 22593 e ss.) confirmando o dito acórdão do STA e 
concluindo que «a norma do artigo 256º alínea h,), do CPPT não contém uma diferenciação arbitrária 
no confronto com as disposições aplicáveis às entidades públicas [artigo 256º alínea i), do CPPT] e 
aos adquirentes particulares em processo de execução cível (artigo 887º do CPC)» e que «não pode 
considerar -se verificada a alegada violação do princípio da igualdade.»

Aí se aduzindo, igualmente, que «não cabe ao intérprete aferir da bondade da medida legislativa ou 
do grau de eficácia que ela poderá possuir em vista à obtenção da finalidade que justifica a desigualdade 
de tratamento. O juiz constitucional apenas deve invalidar as diferenciações arbitrárias, aquelas para as 
quais o legislador não pode apresentar qualquer fundamentação ou, pelo menos, qualquer fundamenta-
ção compatível com os critérios constitucionais e onde haja um mínimo de coerência entre os objetivos 
prosseguidos e os resultados previsíveis ou verificados» e interessando à matéria alegada na Conclusão 
20ª) que «Neste contexto, é irrelevante o argumento da inexistência de um risco de cobrabilidade da 
dívida exequenda, com base na mera verificação factual  - que, aliás, carecia de ser demonstrada  -, de 
que grande parte dos adquirentes de bens penhorados em execução fiscal são instituições bancárias ou 
financeiras relativamente às quais se não coloca o perigo de falta de cobrança e a consequente necessidade 
de prévio depósito do valor dos bens. O que interessa reter é que o critério legislativo em que se baseia 
a diferenciação assenta num motivo razoável e inteligível, que se torna aplicável a todos os adquirentes 
particulares (para salvaguardar as eventuais dificuldades que ulteriormente se colocassem na cobrança 
do preço da venda), independentemente da sua capacidade económica ou credibilidade financeira.»

E ao invés do também alegado nas Conclusões 16ª a 19ª não se tem por adquirido que o Estado 
apenas consiga, nestas situações, de existência de credores com garantia real, cobrar dívidas provenientes 
de IMI e IMT e não logre cobrar outros créditos, nomeadamente de IVA, IRS, IRC, coimas etc.. De todo 
o modo esta circunstância também não teria a virtualidade de determinar violação dos apontados prin-
cípios constitucionais, como bem resulta do supra mencionado aresto do Tribunal Constitucional.

Aliás, como aí se salienta, esta pretensão de isenção do depósito do preço, com base nestes con-
tornos particulares, assenta num mero juízo de prognose quanto aos termos em que irá ser efectuada a 
verificação e graduação de créditos e quanto à suficiência do crédito de que os recorrentes são titulares 
para satisfação conjunta do preço de aquisição do imóvel e das dívidas fiscais por que responde, sendo 
que «a eventual devolução de parte ou da totalidade do valor do preço, no termo do processo, quando 
não tenha sido dispensado o depósito, é uma decorrência da particularidade do caso e da específica 
posição processual do credor, e não coloca a interessada em situação discriminatória em relação à 
categoria de adquirentes particulares em processo de execução fiscal.»

A sentença recorrida não enferma, portanto, dos erros de julgamento que os recorrentes lhe im-
putam e improcedem, assim, todas as Conclusões do recurso.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pelos recorrentes, sem prejuízo do apoio judiciário.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Pedro 
Delgado.

(1) Processo de Execução, Vol. 2º, Reimpressão, Coimbra Editora, Lda., 1985, p. 392.
Cfr., igualmente, Amâncio Ferreira, Curso de Processo de Execução, 6ª Edição, Revista e Actualizada, Almedina, Janeiro 

de 2004, p. 320.
(2) Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 5ª ed., 

vol. II, anotação 2 ao art. 148º, p. 20. 

 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Julgamento da matéria de facto. Falta de julgamento. Nulidade da sentença.
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Sumário:

 I — Se a matéria de facto que foi dada como assente na sentença não se refere, mani-
festa e patentemente, à situação sub judice nem tem apoio algum nos elementos 
probatórios constantes dos autos, a situação não é de erro de julgamento, mas de 
nulidade da sentença, equivalente à falta de julgamento da matéria de facto.

 II — Essa nulidade, de conhecimento oficioso, determina a anulação da sentença e a 
devolução do processo ao tribunal a quo, a fim de aí ser proferida nova sentença, 
após o julgamento da matéria de facto.

Processo n.º 351/13 -30.
Recorrente: A…….., Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de impugnação judicial n.º 1122/
06.0BEVIS

1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “A……., Lda.” (a seguir Recorrente) veio recorrer para o Supremo 

Tribunal Administrativo da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que julgou impro-
cedente a impugnação judicial por ela deduzida contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa 
de um acto de liquidação da taxa de promoção cobrada pelo “Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.”.

1.2 O recurso foi admitido e a Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões 
do seguinte teor:

«A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial da decisão de indeferimento do pedido de 
revisão oficiosa de um acto tributário relativo à taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto 
da Vinha e do Vinho.

B. O Tribunal a quo deu como provados, por inexactidão, factos que resultavam, com clareza, da 
prova produzida em juízo, tendo ocorrido erro na decisão sobre a matéria de facto.

C. Em concreto, no que respeita à alínea A) dos factos provados, e atendendo ao teor dos documen-
tos juntos com o pedido de revisão oficiosa sob os n.ºs 1 e 2, constantes igualmente do procedimento 
administrativo junto aos autos pelo IVV, é inexacto dar como provado que a A…….. tenha, no caso dos 
autos, efectuado, «no dia 28 de Junho de 2006» uma qualquer «autoliquidação», pelo montante de «€ 
18.231,67» relativa «ao mês de Maio» como o fez o Tribunal a quo na alínea A) dos factos provados.

D. Em face do teor dos documentos n.ºs 1 e 2 juntos com o pedido de revisão oficiosa, requer -se 
a este Venerando Tribunal se digne alterar a referida alínea A) dos factos provados, retirando -lhe as 
incorrectas referências mencionadas, ficando a redacção final de tal alínea dos factos provados nos 
seguintes termos propostos: «No dia 23 de Julho de 2003, a A……. procedeu ao pagamento da quantia 
de € 2.517,21, a título de taxa de promoção, liquidada pelo IVV na sequência de uma acção de controlo 
às existências».

E. Igualmente, no que respeita às alíneas C), D) e E) dos factos provados, é inexacto dar como 
provadas as datas em que os factos aí mencionados ocorreram: (i) atentando -se no pedido de revisão 
oficiosa constante dos autos, conclui -se que o mesmo foi apresentado, relativamente à mencionada 
liquidação, no dia 04/05/2004 e não «22/12/2008»; (ii) que o respectivo indeferimento ocorreu em 
23/05/2006 e não em «12/01/2009»  - cf. aviso de recepção que acompanha a notificação da decisão 
de indeferimento proferida pelo IVV, a fls. 16 do procedimento administrativo junto aos autos; (iii) e, 
ainda, que a presente impugnação foi apresentada em 18/07/2006 e não «11.02.2009»  - cf. registo de 
correio do articulado de impugnação judicial que dá causa aos presentes autos.

F. Em face desses elementos de prova que constam dos autos, requer -se igualmente a este Vene-
rando Tribunal se digne alterar as alíneas C), D) e E) dos factos provados, retirando -lhe as incorrectas 
referências temporais mencionadas, ficando a redacção final de tais alíneas dos factos provados nos 
seguintes termos propostos:

«C) Em 6/05/2004 a A……. apresentou pedido de revisão oficiosa da liquidação referida em A.
D) O pedido mencionado em C. foi indeferido em 23/05/2006.
E) Em 18/07/2006, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.»
Isto posto,
G. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-

tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação da 
pretensão da Impugnante»  - cf. página 32 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste entendi-
mento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.
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H. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade ou da 
parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal ou independentemente 
dos aspectos da mesma taxa que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas quanto 
à respectiva compatibilidade com o mercado comum, verifica -se, no caso da taxa em causa dos autos, 
uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de notificação da medida à Comissão, ao arrepio do 
disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) e consequente proibição 
de execução de semelhante medida, prevista no mesmo artigo.

I. Essa ilegalidade encontra -se plenamente provada nos autos  - cf. alíneas F) e G) dos factos pro-
vados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o procedimento contraditório C43/2004, junto 
aos autos pela A……. com a sua petição inicial e dada por integralmente reproduzida pelo Tribunal a 
quo na alínea G) dos factos provados  -, pelo que o Tribunal a quo não podia ter decidido no sentido em 
que decidiu na sentença ora posta em crise.

J. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia  - conforme está demonstrado nos autos e vem 
até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, entre outros, da Decisão da 
Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010)  -, a fonte de financiamento de 
auxílios de Estado.

K. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida  - cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

L. A implementação de uma medida parafiscal  - in casu, a taxa de promoção  - que consubstancia 
a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de 
afectação obrigatória ou legal, de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)  - cf. jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 
Europeia 2 [2 Cf. entre outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE 
VAN CALSTER, OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTLIJK 
NOORD -BRABANT] e pág. 48 do Parecer jurídico junto aos autos.

M. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da comissão.

N. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados  - conforme melhor decorre do 
parágrafo 3 da decisão junta com a petição inicial, que ora se transcreve: «(3) Resultando das informa-
ções prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados».)

O. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE 
foi, inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão 
que se juntou com a petição inicial.

P. A taxa de promoção, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum e manter -se -á inválida, relativamente ao 
período em questão nos autos, por mais regular e compatível com o mercado comum que se venha a 
considerar, a final, o auxílio investigado (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) 
e foi explicado na petição inicial que dá causa aos autos.

Q. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxilio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil»  - cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

R. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido  - como o foi (cf. parágrafo 
132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das campanhas 
de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos nacionais 
e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108.º, n.º 3, do 
TFUE»)  - impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declarem a anulação dos actos de 
liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabelecimento da-
queles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é contrário 
ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente ao acto 
de liquidação da taxa de promoção do período de Agosto de 2004 e veio a ser, com manifesto erro de 
julgamento, indeferido em primeira instância.
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S. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

T. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais na-
cionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits allimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»  - cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, 
de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

U. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte dessa 
medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afectada pelo 
facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma decisão 
final da Comissão.»  - cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21. 10.2003, proferido no processo 
C -261/01 e 262/02.

V. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 
artigo 93.º, n.º 3 (88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem sido 
adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação conduziria 
a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de efeito útil (v. 
acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des 
négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»  - cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, 
de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

W. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-
ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as con-
sequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»  - cf. parágrafo 64 
do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

X. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto erro de julgamento na sentença proferida, 
rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação da sentença aqui posta em crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância sela suspensa 
e se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal  - in casu, a chamada taxa de promoção  - que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
 - consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual  - financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem urna relação de afectação obrigatária  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
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auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo  - e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida me-
dida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?».

1.4 O IVV apresentou contra alegação, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção auto liquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência ao período mensal de Julho de 2003.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso – cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.º 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações – cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior – cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE»  - cfr p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
– hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE –, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as 
regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação co-
munitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º 
do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
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vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 

dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si auto liquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 – cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra - alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas ao respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012 – através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 –, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

[…]
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais. Só nestes 
termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!».

1.5 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo e dada vista ao Ministério Pú-
blico, o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no qual, para além do mais, suscitou a questão da 
competência deste Supremo Tribunal Administrativo em razão da hierarquia. Isto, em síntese, porque 
considerou que, enquanto na sentença recorrida apenas se deu como provado que foi instaurado pela 
Comissão Europeia um procedimento contra Portugal para indagar da conformidade das eventuais 
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medidas e auxílios estatais incorporados na taxa de promoção cobrada pelo IVV com o direito da União 
Europeia, no recurso se esgrime com uma decisão daquela Comissão de 20 de Julho de 2010, que a 
sentença não deu como provado.

1.6 Notificado o teor do parecer do Ministério Público às partes, apenas a Recorrente se veio 
pronunciar, alegando que o recurso não assenta de modo algum na referida decisão da Comissão Eu-
ropeia.

No entanto, a Recorrente admite que se verifica a incompetência do Supremo Tribunal Adminis-
trativo em razão da hierarquia, não pelo fundamento invocado pelo Procurador -Geral adjunto, mas antes 
porque questionou a matéria de facto dada como assente pela 1.ª instância, como resulta das conclusões 
B) a F) das alegações de recurso, sendo inclusive que, quando da apresentação destas, requereu a subida 
do recurso ao Tribunal Central Administrativo Norte.

1.7 Dispensaram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos, atenta a simplicidade da questão 
a dirimir.

1.8 A única questão que cumpre apreciar e decidir, como procuraremos demonstrar, é a de saber 
qual a consequência do facto de a sentença se referir a uma realidade fáctica que não é a sub judice.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida foi fixada a seguinte factualidade:
«A) No dia 28 de Junho de 2006, a A……. procedeu à autoliquidação da quantia de € 18.231,67, 

a título de taxa de promoção referente ao mês de Maio de 20065 [sic],  - cf. documento n.º 1, junto com 
o pedido de revisão oficiosa.

B) O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C) Em 22/12/2008 a A……. apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida 
em A.

D) O pedido mencionado em C. foi indeferido em 12/01/2009.
E) Em 11/02/2009, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
F) No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE (cfr. 
doc. n.º 2 em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado 
sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo ainda sido 
adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G) No documento da Comissão Europeia – publicado no JOUE – C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxílio Estatal – Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art 88.º do Tratado CE
(2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no de-

mais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa,... sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizados, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
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produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

…
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão…»».

2.2 DE DIREITO
2.2.1 Da leitura dos autos resulta que a factualidade que foi dada como provada na sentença re-

corrida não se refere à matéria em discussão; designadamente:
• não está em causa qualquer autoliquidação efectuada em 2006, como foi afirmado na alínea A) dos 

factos provados, mas antes uma liquidação efectuada pelo IVV na sequência de uma acção de controlo 
das existências e cujo montante foi pago em 23 de Junho de 2003; também as referências efectuadas 
na mesma alínea ao montante da liquidação e à data em que foi efectuada se encontram desfasados dos 
elementos constantes dos autos;

• o pedido de revisão dessa liquidação foi apresentado, não em 22 de Dezembro de 2008, como 
afirma a sentença na alínea C), mas em Maio de 2004;

• esse pedido foi indeferido em 23 de Maio de 2006 e não, como se diz na alínea D) da sentença, 
em 12 de Janeiro de 2009;

• a petição inicial que deu origem a esta impugnação judicial deu entrada em 18 de Julho de 2006 
e não em 11 de Fevereiro de 2009, data que consta da alínea E) da sentença.

A Recorrente, dando -se conta dessa anomalia, nas alegações de recurso pediu que o Tribunal 
ad quem procedesse à alteração da matéria de facto e, em consonância, requereu que o recurso fosse 
remetido ao Tribunal Central Administrativo Norte e não ao Supremo Tribunal Administrativo, para o 
qual o recurso foi admitido, uma vez que foi o indicado no requerimento de interposição de recurso.

Por seu turno, o Procurador -Geral adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo suscitou a 
questão da incompetência deste Tribunal em razão da hierarquia; não com referência às referidas ano-
malias no julgamento da matéria de facto, mas porque considerou que a Recorrente assenta o recurso 
num facto que não foi dado como provado, qual seja a já referida decisão de 20 de Julho de 2010 da 
Comissão Europeia.

A Recorrente, em resposta ao Ministério Público, insistiu que a competência será o Tribunal Central 
Administrativo Norte, mas em virtude do seu pedido de reapreciação da matéria de facto que foi dada 
como assente e não com base na existência da referida decisão da Comissão Europeia.

Em face do teor do parecer do Representante do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal 
Administrativo e da posição sustentada pela Recorrente, impõe -se apreciar previamente a questão da 
incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo em razão da hierarquia.

2.2.2 DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA HIERARQUIA E DA NULIDADE DA SEN-
TENÇA

2.2.2.1 Como é sabido, nos termos do disposto nos arts. 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a), do Estatuto 
dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, 
e no art. 280.º, n.º 1, do CPPT, a competência para conhecer dos recursos das decisões dos tribunais 
tributários de 1.ª instância em matéria de contencioso tributário pertence à Secção de Contencioso 
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo quando os recursos tenham por exclusivo fundamento 
matéria de direito, constituindo uma excepção à competência generalizada dos tribunais centrais ad-
ministrativos, aos quais cabe conhecer «dos recursos de decisões dos Tribunais Tributários, salvo o 
disposto na alínea b) do artigo 26.º» [art. 38.º, alínea a), do ETAF].

Assim, para aferir da competência em razão da hierarquia do Supremo Tribunal Administrativo, 
há que olhar para as conclusões da alegação do recurso e verificar se, em face das mesmas, as questões 
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controvertidas se resolvem mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas 
jurídicas, ou se, pelo contrário, implicam a necessidade de dirimir questões de facto, seja por insufici-
ência, excesso ou erro, quanto à matéria de facto provada na decisão recorrida, quer porque se entenda 
que os factos levados ao probatório não estão provados, quer porque se considere que foram esquecidos 
factos tidos por relevantes, seja porque se defenda que a prova produzida foi insuficiente, seja ainda 
porque se divirja nas ilações de facto que se devam retirar dos mesmos (1).

Assim, desde logo, não podemos acompanhar o parecer do Procurador -Geral adjunto: como bem 
salientou a Recorrente quando chamada a pronunciar -se sobre esse parecer, o recurso não assenta, de 
todo, na decisão final da Comissão sobre o procedimento instaurado ao abrigo do disposto no art. 88.º, 
n.º 3, do Tratado da Comunidade Europeia (TCE), actual n.º 3 do art. 108.º do Tratado sobre o Funcio-
namento da União Europeia (TFUE).

Por seu turno, a Recorrente entende que no recurso manifesta uma divergência quanto à apreciação 
relativa à matéria de facto, pedindo expressamente que o Tribunal ad quem proceda à alteração dos 
factos que foram dados como assentes sob as alíneas A), C), D) e E) dos factos provados.

Salvo o devido respeito, no caso não está em causa uma simples discordância quanto ao julgamento 
da matéria de facto, designadamente por divergência quanto aos factos que devem ter -se por provados 
ou não provados em face dos meios probatórios; o que sucede no caso é que a sentença deu como pro-
vada matéria de facto completamente à revelia do caso sub judice e sem qualquer relação com os meios 
probatórios constantes dos autos. Ou seja, a sentença não incorreu num erro no julgamento da matéria 
de facto, determinado por uma eventual menos correcta avaliação dos meios de prova e susceptível de 
correcção pelo tribunal superior com competência para o efeito; a sentença refere -se, isso sim, a uma 
“realidade factual” que nada tem a ver com aquela que se discute nos autos (eventualmente, referir-
-se -á a um outro processo), totalmente desligada da realidade material que se impunha considerar. O 
que significa que a sentença não se refere ao objecto do processo e não apreciou a concreta pretensão 
de tutela jurídica formulada na impugnação. Dito de outro modo, a sentença omitiu o julgamento da 
matéria de facto pertinente a resolução da causa.

Qual a consequência desse vício?
2.2.2.2 A nosso ver, é a nulidade da sentença por falta da decisão sobre a matéria de facto, a in-

viabilizar a decisão jurídica do pleito e a determinar a necessidade de ampliação da matéria de facto. 
Parafraseando JORGE LOPES DE SOUSA (2):

No que concerne à matéria de facto provada, resulta do n.º 4 do art. 712.º do Código de Processo 
Civil (CPC) (3), para os recursos para tribunais de 2.ª instância, como é o caso dos tribunais centrais 
administrativos, que, em recursos de decisões dos tribunais tributários de 1.ª instância, o tribunal ad 
quem poderá anular oficiosamente a decisão proferida quando repute deficiente, obscura ou contra-
ditória a decisão sobre pontos determinados da matéria de facto ou quando considere indispensável a 
ampliação desta.

Como é óbvio, se esta possibilidade existe quando se está perante uma mera deficiência, obscu-
ridade ou contradição, por maioria de razão existirá esta possibilidade de anulação oficiosa quando 
exista uma total falta de discriminação dos factos provados.

Por outro lado, no que concerne aos recursos para o Supremo Tribunal Administrativo, embora 
restritos a matéria de direito, nos termos que deixámos já referidos, também tal nulidade de falta de 
discriminação ou sua deficiência, obscuridade e contradição será de conhecimento oficioso.

Com efeito, nestes recursos, o Supremo Tribunal Administrativo, como vem sendo sua juris-
prudência uniforme, tem apenas os poderes que o CPC concede ao Supremo Tribunal de Justiça em 
recurso de revista.

Assim, para além dos poderes referidos no art. 722.º do CPC, que se traduzem na intervenção do 
Supremo na fixação da matéria de facto quando está em causa apenas a aplicação de regras de direito, 
a actividade do Supremo Tribunal Administrativo, em processos julgados inicialmente pelos tribunais 
tributários, limitar -se à aplicação do direito aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido (art. 
729.º, n.ºs 1 e 2, do CPC).

Por isso, se o tribunal recorrido não fixou quaisquer factos, não existem condições para o Supremo 
Tribunal Administrativo levar a cabo a sua actividade. Nessa situação, impõe -se ordenar a ampliação da 
matéria de facto, em consonância com o preceituado no artigo 729.º, n.º 3, e 730.º, n.ºs 1 e 2, do CPC, 
normas aplicáveis por evidente maioria de razão, pois se tal possibilidade é concedida ao Supremo 
quando haja mera insuficiência da matéria de facto para basear a decisão de direito, também terá de 
sê -lo quando ocorra omissão absoluta desta. Também nestes recursos para o Supremo Tribunal Adminis-
trativo, a contradição da matéria de facto fixada (que, ao fim e ao cabo, se traduz na sua insuficiência, 
pois não se podem ter como assentes os factos em que se concretiza a contradição) é fundamento de 
ampliação da matéria de facto.

Estes casos de ampliação da matéria de facto envolvem também a anulação da decisão recorrida, 
à semelhança do que expressamente se preceitua no art. 712.º, n.º 4, do CPC, sendo também casos de 
conhecimento oficioso da nulidade referida.
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Na situação dos autos, é manifesto que a matéria de facto que foi dada como assente nas alíneas A) 
a E) do probatório fixado pela sentença recorrida nada tem a ver com a situação sub judice, o que 
configura uma situação pelo menos tão grave como a da falta de julgamento da matéria de facto, a 
demandar tratamento jurídico idêntico.

Assim, e porque essa situação inviabiliza a decisão jurídica do pleito, impõe -se a anulação da 
decisão recorrida e a consequente remessa dos autos ao Tribunal a quo, nos termos do art. 729.º, n.º 3, 
do CPC, a fim de que este proceda ao necessário julgamento da matéria de facto, de acordo com o que 
acima se deixa explicitado.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Se a matéria de facto que foi dada como assente na sentença não se refere, manifesta e paten-

temente, à situação sub judice nem tem apoio algum nos elementos probatórios constantes dos autos, 
a situação não é de erro de julgamento, mas de nulidade da sentença, equivalente à falta de julgamento 
da matéria de facto.

II  - Essa nulidade, de conhecimento oficioso, determina a anulação da sentença e a devolução 
do processo ao tribunal a quo, a fim de aí ser proferida nova sentença, após o julgamento da matéria 
de facto.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Adminis-

trativo, em conferência, acordam em anular a sentença e ordenar que os autos regressem à 1.ª instância, 
a fim de aí ser proferida nova sentença após o julgamento da matéria de facto pertinente.

Sem custas.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Valente Torrão — Ascensão 
Lopes.

(1) Vide, entre outros, os acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– de 16 de Dezembro de 2009, proferido no processo com o n.º 738/09, publicado no Apêndice ao Diário da República 

de 19 de Abril de 2010 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32240.pdf), págs. 2052/2057, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/faa144134d6efbf5802576a30041135b?OpenDocument;

– de 21 de Abril de 2010, proferido no processo com o n.º 189/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 
30 de Março de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32220.pdf), págs. 670/674, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/8445188eb602055b80257711005292ba?OpenDocument.

(2) JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, Áreas Editora, 
6.ª edição, II volume, anotação 7 b) ao art. 125.º, págs. 358/359.

(3) Referimo -nos à versão do CPC que foi aprovada pela Lei n.º 41/2013, de 26 de Junho, e rectificada pela Declaração 
de Rectificação n.º 36/2013, de 12 de Agosto. 

 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Correcção da petição. Instituto público. Representação. 
Representante da Fazenda Pública. Legitimidade passiva.

Sumário:

 I — A norma do artigo 210.º do CPPT, em que se estabelece que notificação do repre-
sentante da Fazenda Pública para contestar em processo de oposição à execução 
fiscal, deve ser interpretada, em consonância com a sua razão de ser, como im-
pondo a notificação de quem represente o credor exequente, pois é entre ele e o 
executado que se estabelece a relação jurídica processual.

 II — Sendo a oposição deduzida num processo de execução fiscal em que é exequente 
um instituto público que pretende cobrar coercivamente uma dívida não tributá-
ria, é o exequente quem tem legitimidade passiva para intervir nesse processo de 
oposição.

Processo n.º 446/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
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Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
A…….., SA, deduziu oposição judicial à execução fiscal n.º 0167200301002120 instaurado pelo 

Serviço de Finanças de São João da Madeira para cobrança coerciva da quantia de € 15.602,60, referente 
a verbas recebidas pelo Fundo Social Europeu.

Por sentença de 6 de Junho de 2012, o TAF de Aveiro considerou procedente a oposição.
Notificada da sentença, a Fazenda Pública, por requerimento de fls.169 -170, dos autos, peticionou 

que o Presidente do Conselho Directivo do Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu fosse notificado 
da sentença para os efeitos previstos no artº 280º e seguintes do CPPT.

Por despacho de 16 de Novembro de 2012, o TAF de Aveiro indeferiu o requerimento da Fazenda 
Pública.

Esta reagiu de tal indeferimento interpondo o presente recurso cujas alegações integram as se-
guintes conclusões:

A  - A sentença proferida no âmbito da oposição à execução fiscal deverá ser notificada ao Presidente 
do seu Conselho Directivo do Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, nos termos do disposto no 
art. 126.º do CPPT ex vi art. 211.º do CPPT.

B  - A Lei Quadro dos Institutos Públicos (Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, republicada pelo DL 
n.º 5/2012, de 17 de Janeiro) estabelece no n.º 3 do seu art. 21.º que “os institutos públicos são re-
presentados, designadamente, em juízo ou na prática de actos jurídicos, pelo presidente do conselho 
directivo, por dois dos seus membros, ou por mandatários especialmente designados”

C — O Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu goza de personalidade jurídica, nos termos 
do disposto nos artigos 2.º do DL n.º 45 -A/2000, de 22 de Março (que aditou o art. 30º -A ao DL no 
115/98, de 4 de Maio) e do art. 1.º, n.º 1 do DL n.º 212/2007, de 29 de Maio.

D  - A alínea m) do n.º 1 do art. 8.º do DL n.º 248 -A/2000, de 3 de Outubro, estabelece que compete 
ao Conselho Directivo do Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu a representação em juízo, activa 
e passivamente, e conferir mandato, para cada representação em juízo, a mandatário especial.

E  - O n.º 3 do art. 15.º do CPPT, dispõe que “quando a representação do credor tributário não for 
do representante da Fazenda Pública, as competências deste são exercidas pelo mandatário judicial 
que aquele designar”

F  - O não chamamento ao processo do representante da Fazenda Pública adequado, através da 
notificação da sentença ao mandatário designado pelo Presidente do Conselho Directivo do Instituto de 
Gestão do Fundo Social Europeu, implicará nulidade processual, com as consequências previstas nos 
artigos 201.º e 202.º do CPC, pois configurará a omissão de um acto que a lei impõe e cuja omissão 
influi no exame e decisão da causa.

G — O despacho que indeferiu o pedido formulado no sentido de notificar o Instituto de Gestão do 
Fundo Social Europeu, na pessoa do Presidente do seu Conselho Directivo, violou, por erro de aplicação 
e de interpretação, as disposições combinadas dos artigos 15.º n.ºs 1, alínea b), e 3, e 126.º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário e dos artigos 8.º, n.º 1, alínea m), do DL n.º 248 -A/2000, de 
3 de Outubro, 21.º, n.º 3, da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro e 1º, n.º 1, do DL 212/2007, de 29 de Maio.

Nestes termos e nos mais de direito que V.s Exas muito doutamente suprirão:
Deve ser, por V.s Exas, dado provimento ao presente recurso, revogando -se o douto despacho e 

substituindo -se por outro que ordene a notificação da sentença ao Instituto de Gestão do Fundo Social 
Europeu.

Assim se fazendo sã e inteira
JUSTIÇA.
Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
A recorrente acima identificada vem sindicar o despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Aveiro, exarado a fls. 179/180, em 16 de Novembro de 2012.
O despacho recorrido indeferiu pedido de notificação deduzido pela recorrente no sentido da sen-

tença ser notificada à entidade com legitimidade activa nos autos, o IGFSE, no entendimento de que a 
recorrente foi notificada para contestar e do parecer do MP e nada disse, sendo certo que, na data em 
que foi emitida certidão de dívida ainda o IGFSE não havia sucedido ao DAFSE, cuja representação 
no processo judicial tributário cabia à recorrente Fazenda Pública

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 188/190, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685.º -A/1 do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.

Não houve contra -alegações.
A nosso ver o recurso merece provimento, pelas razões aduzidas pela recorrente nas suas conclu-

sões, cujo discurso fundamentador se subscreve, por inteiro.
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De facto, quando a oposição dá entrada no SLF e, posteriormente, no Tribunal Tributário, já o 
IGFSE havia sucedido ao DAFSE, pelo que a sua representação em juízo cabia, não ao RFP, mas sim ao 
respectivo Conselho Directivo, tal como lhe cabia também, conferir mandato, para cada representação 
em juízo, a mandatário especial.

Assim sendo, como nos parece ser, a sentença recorrida tem de ser notificada ao Presidente do 
Conselho Directivo do IGFS, que poderá interpor recurso da mesma.

Note -se que se verifica evidente falta de citação (notificação) do IGFSE para contestar a oposi-
ção, o que determina a nulidade de todo o processado posterior ao despacho de fls. 138, inclusive, nos 
termos do estatuído no artigo 194.º/ a) do CPC, nulidade que, embora coberta pela sentença proferida, 
não se mostra sanada e que poderá ser, nomeadamente, arguida em sede de recurso da sentença pelo 
IGFSE (artigos 204.º/2 e 196.º do CPC).

O despacho sindicado merece, pois, censura.
Termos em que deve dar -se provimento ao recurso, revogar -se a decisão recorrida, ordenando-

-se a notificação da sentença proferida nos autos ao Presidente do CD do IGFSE.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” no despacho recorrido não fixou matéria de facto.
3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Aveiro, após prolação de sentença na oposição indeferiu o reque-

rimento da Fazenda Pública por entender que:
“A Fazenda Pública, notificada da sentença proferida nos autos, veio requerer que a mesma fosse 

notificada ao Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, entidade 
que sucedeu ao Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu, que havia emitido a certidão 
de dívida que deu origem à instauração da execução fiscal objeto da presente oposição.

Alega, para o efeito, que a certidão de dívida foi emitida em 10/12/2002, dando origem à instau-
ração da execução fiscal em 13/01/2003, data em que o Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu 
já havia sucedido ao Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu, que foi extinto em 
“07/01/2003”.

Notificado o Oponente e o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão do Fundo 
Social Europeu para se pronunciarem, nada disseram.

Cumpre decidir.
Compete ao representante da Fazenda Pública representar nos tribunais tributários a Administra-

ção Tributária e, nos termos da lei, quaisquer outras entidades públicas no processo judicial tributário 
e no processo de execução fiscal e recorrer e intervir em patrocínio da Fazenda Pública na posição de 
recorrente ou recorrida (cfr. art.º 15º, n.º 1, alíneas a) e b), do CPPT).

Notificada para contestar a presente oposição, a Fazenda Pública não se pronunciou quanto à sua 
alegada incompetência para representar em juízo a entidade emitente do título executivo (ou a entidade 
que lhe sucedeu).

Notificada do parecer do Ministério Público que antecedeu a prolação da decisão, também nada 
disse quanto à sua alegada incompetência para representar em juízo a entidade emitente do título exe-
cutivo (ou a entidade que lhe sucedeu).

Por outro lado, na data em que foi emitido o título executivo o Instituto de Gestão do Fundo Social 
Europeu ainda não havia sucedido, nas suas atribuições, direitos e obrigações, ao Departamento para 
os Assuntos do Fundo Social Europeu, sendo que a representação deste Departamento no âmbito do 
processo judicial tributário cabia ao Representante da Fazenda Pública.

Assim sendo, entendemos que não existe fundamento legal para ordenar a notificação da sentença 
ao Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, uma vez que este 
não teve, nem tem de ter, intervenção nos presentes autos.

Face ao exposto, indefere -se o requerido pela Fazenda Pública.”
DECIDINDO NESTE STA
A questão a decidir prende -se com a legitimidade do Representante da Fazenda Pública para in-

tervir na oposição em representação do Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu (IGFSE) estando 
em causa uma execução fiscal na qual é exigida a reposição de verbas atribuídas por este Instituto, 
e sobre a eventual nulidade do processado após o despacho judicial que mandou notificar a fazenda 
Pública para contestar a oposição.

A nosso ver não ocorre qualquer dúvida de que, no caso dos autos, não cabe à Fazenda Pública a 
representação do referido Instituto.

Vejamos:
O Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu foi criado pelo D.L. n.º 45 -A/2000, de 22 de Março 

(cfr. artº 2º que aditou o artº 30º  -A ao DL n.º 115/98 de 04/05) e sendo aí definido como:  - O IGFSE é 
uma pessoa colectiva de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial 
com a natureza de instituto público, que tem como objectivo assegurar a gestão e o controlo financeiro 
das formas de intervenção apoiadas pelo Fundo Social Europeu (FSE).
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Os estatutos do IGFSE foram aprovados pelo DL n.º 248 -A/2000 de 3 de Outubro prevendo -se no 
seu artigo 2º que este Instituto sucederá ao Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu e 
na alínea m) do n.º 1 do artigo 8º do mesmo diploma estabeleceu -se a seguinte competência: “Repre-
sentar o IGFSE em juízo, activa e passivamente, e conferir mandato, para cada representação 
em juízo, a mandatário especial”.

Por sua vez a Lei Quadro dos Institutos Públicos (Lei 3/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada 
pelo DL n.º 105/2007, de 3 de Abril) estabelece no n.º 3 do seu art. 22.º que «os institutos públicos são 
representados, designadamente, em juízo ou na prática de actos jurídicos, pelo presidente do conselho 
directivo, por dois dos seus membros, ou por mandatários especialmente designados».

E, o art. 15, n.º 3, do CPPT dispõe que: “quando a representação do credor tributário não for 
do representante da Fazenda Pública, as competências deste são exercidas pelo mandatário judicial 
que aquele designar”.

No nosso caso ocorreu falta de notificação do IGFSE para contestar a oposição apresentada em 
10/08/2006, como se pode ver a fls. 5 dos autos, e erradamente, foi ordenada a notificação da Fazenda 
Pública para o referido acto de contestação e o desenvolvimento processual culminou com a sentença 
de fls. 159 a 163 datada de 06/06/2012 que julgou procedente a oposição.

Na 1ª instância assumiu -se que estão correctos todos os trâmites processuais seguidos, com o 
argumento de que na data em que foi emitido o título executivo que se referencia à data de 10/12/2002, 
e que terá determinado a instauração, em 13/01/2003, do processo executivo fiscal de que a presente 
oposição é incidente o Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu ainda não havia sucedido, nas 
suas atribuições, direitos e obrigações, ao Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu, 
sendo que a representação deste Departamento no âmbito do processo judicial tributário cabia ao Re-
presentante da Fazenda Pública.

Mas, com o devido respeito cremos que não é assim. Na data referenciada, como sendo aquela em 
que foi extraída a certidão de dívida, que constitui o título executivo, já tinha sido criado o Instituto de 
Gestão do Fundo Social Europeu, através do D.L. n.º 45 -A/2000 de 22 de Março e na data da instaura-
ção do referido processo executivo já este Instituto tinha sucedido nos direitos e obrigações do extinto 
Departamento para os assuntos do Fundo Social Europeu. O que releva para averiguar da legitimidade 
passiva é a data da interposição da oposição e mais especificamente da notificação para a contestar. 
Ora, reitera -se, o Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu foi extinto em 07/01/2003 
por força dos artigos 1º e 11º do D.L. 2/2003 de 6 de Janeiro e nos termos do n.º 2 do artº 2º do mesmo 
diploma o IGFSE sucedeu -lhe nos seus direitos e obrigações, o que obrigava à sua notificação para 
reagir no exercício do contraditório, à oposição deduzida.

Não tendo sido reposto o andamento dos autos no seu devido lugar, na primeira instância, agora 
que foi chamado a intervir este Supremo Tribunal, temos de determinar, por atenção ao pedido formu-
lado no recurso, a nulidade do despacho recorrido devendo ser proferido novo despacho que determine 
a notificação ao IGFSE da sentença proferida na oposição.

Em caso próximo do dos presentes autos já se pronunciou este STA através do acórdão de 
26/01/2011 tirado no recurso 0832/10 em que foi relator o Sr. Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, cuja 
fundamentação merece a nossa concordância e que por isso, a título complementar, se destaca.

Ali se expendeu:
(…)O exequente no processo de execução fiscal é o Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, IP, 

como se vê pelo processo de execução apenso.
A dívida que se pretende cobrar não tem natureza tributária.
A Lei Quadro dos Institutos Públicos (Lei 3/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pelo DL 

n.º 105/2007, de 3 de Abril) estabelece no n.º 3 do seu art. 22.º que «os institutos públicos são repre-
sentados, designadamente, em juízo ou na prática de actos jurídicos, pelo presidente do conselho 
directivo, por dois dos seus membros, ou por mandatários especialmente designados».

A norma do art. 210.º do CPPT, em que se estabelece que será notificado o representante da 
Fazenda Pública para contestar, deve ser interpretada extensivamente, em consonância com a sua 
razão de ser, como impondo a notificação de quem represente o credor exequente, pois é entre este e 
o executado que se estabelece a relação jurídica processual.

O que se refere na sentença recorrida sobre não competir ao juiz substituir -se às partes na ave-
riguação de quem é o sujeito passivo da relação jurídica não tem cabimento numa oposição à execu-
ção fiscal, pois esta, embora tramitada em processo autónomo, funciona processualmente como uma 
contestação à pretensão do exequente, que já está determinado no processo de execução e é quem tem 
o direito processual de exercer o contraditório em relação à petição de oposição.

Por outro lado, o art. 19.º do CPPT estabelece que «o tribunal ou qualquer serviço da adminis-
tração tributária para onde subir o processo, se nele verificar qualquer deficiência ou irregularidade 
que não possa sanar, mandá -lo -á baixar para estas serem supridas».
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No caso em apreço, a entender -se que ocorre irregularidade da petição de oposição por não 
indicar o exequente como sendo a entidade contra quem a oposição é deduzida, deveria o Tribunal 
saná -la oficiosamente, ordenando a notificação daquele.

Por isso, tem razão o Ministério Público Recorrente ao defender que oficiosamente deve ser 
ordenada a notificação do exequente para contestar e que deve ser anulado o despacho de fls. 18 e 
tramitação posterior, o que tem suporte na alínea a) do art. 194.º do CPC, adaptada ao processo de 
oposição à execução fiscal (…).

Assim se decidiu, também, no Ac. deste STA de 26/04/2012 tirado no recurso 638/11, do ora 
relator.

4 - DECISÃO:
Pelo exposto acordam os Juízes desta Secção de Contencioso Tributário deste STA em conceder 

provimento ao recurso anular o despacho recorrido e determinando a notificação do IGFSE, nos termos 
supra referidos.

Sem Custas.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Valente Torrão — Isabel Mar-
ques da Silva. 

 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Dividendos. Fundos de pensões. Entidades não residentes. Princípio da liberdade de 
circulação de capitais.

Sumário:

 I — Atento o primado do direito comunitário, é vedado ao tribunal português aplicar 
normas do direito nacional que afrontem o que naquele se impõe, e no caso de 
existir acórdão do TJUE sobre interpretação de norma comunitária e sua compa-
tibilidade com uma norma nacional, essa interpretação pode e deve ser aplicada 
mesmo às relações jurídicas surgidas e constituídas antes de ser proferido o 
acórdão, devendo a decisão interpretativa retroagir à data da entrada em vigor 
da norma nacional, excepto se o acórdão dispuser de forma diferente.

 II — Resulta da jurisprudência comunitária que embora da legislação nacional de-
corra, em abstracto, uma restrição à livre circulação de capitais não consentida 
pelo artigo 56.º do Tratado da Comunidade Europeia (actual artigo 63.º TFUE), 
importa averiguar se essa restrição, consubstanciada em maior tributação de 
entidade não residente, será neutralizada, em concreto, por via da Convenção 
celebrada entre os Estados para evitar a dupla tributação.

 III — É, pois, essencial esclarecer se, e em que medida, é que o ADT celebrado entre 
Portugal e a Holanda permite, no caso concreto, neutralizar a tributação, e, por 
conseguinte, fazer respeitar a imposição comunitária da livre de circulação de 
capitais. E não dispondo o STA de base factual para decidir a questão, há que 
ordenar a baixa dos autos ao Tribunal de 1.ª instância a fim de que nele seja 
proferida nova decisão após ampliação da matéria de facto pertinente.

Processo n.º 568/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A… e outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
A…………….. e B…………….., anteriormente C……………….., D................... (doravante 

1ª impugnante e 2ª impugnante), fundos de pensões constituídos de acordo com o direito holandês, 
ambas representadas por E…………….., com o NIF ……………….. e os demais sinais dos autos, 
apresentaram impugnação judicial do indeferimento tácito da reclamação graciosa relativa a retenção 
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na fonte de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC), incidente sobre o pagamento 
de dividendos relativos ao ano de 2008, no valor global de € 1.059.985,84 (um milhão, cinquenta e 
nove mil, novecentos e oitenta e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos).

Por sentença de 28 de Setembro de 2013, o Tribunal Tributário de Lisboa, julgou procedente a 
impugnação judicial e, em consequência:

a. anulou a decisão de indeferimento tácito da reclamação graciosa;
b. anulou os atos de retenção na fonte de IRC de 2008 objecto de impugnação;
c. condenou a entidade demandada a proceder à restituição à 1ª impugnante da quantia de 

€ 685.171,46 e à 2.ª impugnante da quantia de €374.814,38, relativas àquelas retenções na fonte de 
IRC. Reagiu a Fazenda Pública interpondo o presente recurso para o TCA Sul que por decisão de 28 de 
Fevereiro do 2013, se declarou incompetente em razão da hierarquia, entendendo ser competente este 
STA, para onde os autos foram remetidos, as alegações integram as seguintes conclusões:

5.1. — Está em causa Sentença declaratória que julgou procedente a impugnação judicial identi-
ficada em epígrafe, na parte em que anulou: a decisão de indeferimento tácito da reclamação graciosa; 
os actos de retenção na fonte de IRC de 2008 objecto de impugnação, e condena a entidade demandada 
a proceder à restituição à 1ª impugnante da quantia de € 685.171,46 e à segunda impugnante a quantia 
de € 374.814,38, relativas àquelas retenções na fonte de IRC.

5.2.  - Decidiu o Meritíssimo Juiz que, a questão a decidir no âmbito dos presentes autos se cingia 
a saber se os actos de retenção na fonte ora objecto de impugnação, violam a legislação comunitária. 
E fundamentou tal conclusão no facto de ter sido, foi invocado pelos impugnantes que, ao sujeitar a 
retenção na fonte em IRC os dividendos distribuídos por sociedades anónimas residentes em território 
nacional a fundos de pensões estabelecidos num Estado membro da União Europeia, ao mesmo tempo 
que isenta de tributação de dividendos, fundos de pensões estabelecidos e domiciliados em Portugal, 
a legislação portuguesa, no caso do artigo 16º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (anterior 14º), viola 
de forma frontal os artigos 12º e 56º do Tratado da União Europeia.

5.3.  - Após estabelecer o padrão normativo enquadrador da matéria “sub -judice”, a linha argu-
mentativa na qual assentou a douta decisão do Tribunal “a quo”, baseou -se, salvo melhor opinião, 
unicamente no conteúdo da pronúncia do Tribunal de Justiça da União Europeia, através de Acórdão 
datado de 06/10/2011 (proferido no processo n.º C -493/09).

5.4.  - Contrapondo, diz a Autoridade tributária que, da conjugação da alínea c), do nº1, e alínea b) 
do n.º 3, e do artigo 94º do CIRC, resulta que estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo, ren-
dimentos obtidos em território português por entidades não residentes, sendo que, a alínea c), do n.º 4 
do artigo 84º do CIRC, por remissão do n.º 5 do artigo 94º do CIRC, determina que os rendimentos de 
capitais obtidos por não residentes, estão sujeitos a retenção na fonte à taxa de 20%. Quanto às enti-
dades residentes em Portugal, nos termos do artigo 14º do EBF (actual artigo 16º), estão dispensadas 
de proceder à retenção na fonte.

5.5.  - Porém, o Tratado da CE (artº 58º) não proíbe, em absoluto, a aplicação de medidas nacionais 
que estabeleçam diferenças entre contribuintes que não se encontrem em idêntica situação de residência, 
devendo nestes casos, o Tribunal averiguar se o diferente tratamento respeita a situações não comparáveis 
objectivamente, ou se a medida nacional prossegue objectivos legítimos (razões imperiosas de interesse 
geral ou “rule of reason”) compatíveis com o tratado, como a necessidade de assegurar a coerência do 
regime fiscal ou de evitar a diminuição das receitas fiscais.

5.6.  - Como o próprio TJCE já decidiu em matéria de impostos directos, as situações dos residen-
tes e dos não residentes num Estado, não são em regra comparáveis na medida em que o rendimento 
auferido no território de um Estado Membro por um não residente, constitui, muito frequentemente, 
apenas uma parte dos seus rendimentos globais, centralizados no lugar da sua residência, e a capacidade 
contributiva pessoal do não residente (singular ou colectivo) resultante da tomada em consideração do 
conjunto dos seus rendimentos, pode mais facilmente ser apreciada no local onde se situa o seu centro 
de interesses, em regra, o local da sua residência habitual.

5.7.  - O facto de as sociedades serem residentes ou não em Portugal coloca -as em situação ob-
jectivamente diferente, não pelo simples facto de se encontrarem em situação de diferente residência, 
mas sim, pelo que tal representa em termos do regime fiscal a que se encontram sujeitas. A título de 
exemplo, o caso de uma sociedade residente em Portugal, pelo facto de ser residente, está sujeita a 
tributação em sede de IRC, à taxa de 25%, sobre a totalidade do lucro tributável gerado pela sua ac-
tividade em cada exercício económico e de acordo com as regras de determinação do lucro tributável 
aplicáveis em Portugal. Contraponto de uma sociedade não residente (in casu, holandesa), não está 
sujeita a IRC em Portugal (salvo no caso de rendimentos obtidos em Portugal), mas sim a um imposto 
sobre o rendimento das sociedades no Estado da sua residência, como tal, não pode dizer -se com certeza 
que tal sociedade se encontra em situação idêntica. Para que tal se verificasse, as regras de tributação 
aplicáveis à sociedade holandesa, teriam que ser exactamente iguais às da sociedade portuguesa, sob 
pena de a sociedade de Direito Neerlandês se colocar numa situação mais favorável do que as socie-
dades residentes em Portugal.
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5.8.  - Para que se pudesse concluir no sentido do carácter discriminatório do regime que sujeita a 
retenção na fonte as sociedades não residentes (no caso, holandesas) teria que ficar demonstrado que 
os Impugnantes suportaram uma tributação mais elevada no seu conjunto, ou seja, que da tributação 
por via da retenção na fonte efectuada em Portugal e da taxa de imposto de sociedades holandesas, 
incidente sobre os rendimentos obtidos globalmente, resultou uma tributação mais gravosa do que a 
aplicável às sociedades residentes.

5.9.  - O próprio acórdão citado pelos Impugnantes: o Acórdão Gerritse, de 12 de Junho de 2003 
(Processo C -234101) apresenta uma linha argumentativa semelhante ao ora explanado, ao pronunciar-
-se acerca da “Retenção na fonte de 25%”. Isto porque, a este respeito, o TJCE deixou claro que, em 
abstracto, o regime pode tratar de forma diferente residentes e não residentes, sendo que, a relevância 
está em averiguar se, em concreto, tal se traduz na aplicação de uma tributação efectiva mais elevada 
sobre os não residentes, pois, caso contrário, o regime não é discriminatório, nem consequentemente, 
contrário ao Direito Comunitário. (sublinhado nosso)

5.10.  - Temos pois que não é inequívoco que as sociedades nacionais que distribuem dividendos a 
Fundos de Pensões, também eles nacionais, estejam numa situação de vantagem relativamente às enti-
dades residentes noutros Estados membros da UE que efectuem operações semelhantes. Afigurando -se 
assim que o regime em causa não pode, com rigor, ser configurado como um tratamento discriminató-
rio, nem por consequência, uma violação suficientemente caracterizada dos artigos 56º e 49º do TCE.

5.11.  - Não se contesta que as normas comunitárias prevalecem sobre as normas de direito or-
dinário nacional, por força do primado do Direito Comunitário, nos termos do n.º 4 do artigo 8º da 
Constituição da República Portuguesa.

5.12  - No entanto, os argumentos expostos colocam em causa o carácter discriminatório das normas 
controvertidas, perdendo assim relevância a questão do primado do Direito Comunitário, na medida em 
que não se verifique qualquer desconformidade entre o Direito Interno e o Direito Comunitário.

5.13.  - Importa não esquecer que o Primado do Direito Comunitário consiste em uma norma com 
efeito directo, prevalecer sempre sobre uma norma de Direito Nacional.

5.14.  - Porém, nem todas gozam de tal efeito, vejamos: “O efeito directo poderá verificar -se, ou 
não, relativamente; às normas dos Tratados; às normas dos Regulamentos; às normas das Directivas 
e relativamente às Decisões quando sejam dirigidas aos Estados membros.” (Cfr. PALMA, Maria João 
e ALMEIDA, Luis Duarte d’, “Direito Comunitário” AAFDL, Lisboa, 2000, p. 129).

5.15.  - É universalmente admitido que o Tratado inclui um certo número de disposições directa-
mente aplicáveis na ordem jurídica interna, onde foram “recebidas” por efeito da ratificação.

5.16.  - Assim, o Tribunal foi levado a reconhecer este carácter “self executing”, segundo a ex-
pressão consagrada, especificando que se tratava de disposições que produziam efeitos imediatos e que 
atribuíam efeitos individuais que os órgãos jurisdicionais internos deveriam salvaguardar. (Acórdão 
Costa c. E.N.E.L., Proc. 6/64)

5.17. — “As disposições que não têm este efeito directo apenas penetram na ordem jurídica in-
terna através de medidas de ordem interna adoptadas pelos órgãos competentes do Estado em causa” 
(Acórdão Costa c. E.N.E.L., Proc. 6/64). Ora, de acordo com o entendimento exposto, seguido pelo 
TJCE, é de concluir que a norma do artigo 56º do Tratado CE, invocada na PI, não tem efeito directo, 
na medida em que não Consubstancia uma norma “self executing”.

Até porque, tendo por fim o assegurar a sua aplicação na ordem interna dos Estados -Membros, 
foram adoptadas inúmeras Directivas destinadas a serem transpostas para as respectivas ordens internas.

5.18.  - Relativamente ao mencionado Acórdão proferido pelo TJUE em 06/10/2011 sob o 
n.º C493/09, constata -se vir o mesmo no sentido de reconhecer o não cumprimento por parte da Re-
pública Portuguesa das obrigações que lhe incumbem por força dos artigos 63º TFUE (Tratado sobre 
o funcionamento da União Europeia) e 40º do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de 
Maio de 1992.

5.19.  - Contudo, salvo melhor entendimento, a lei foi correctamente aplicada à data dos factos 
(2008), uma vez que, efectivamente, não previa a isenção na distribuição de dividendos a fundos de 
pensões constituídos fora do âmbito da legislação nacional.

5.20. — Reforçando tal entendimento, o facto de o orçamento de estado para 2012, através da 
Lei 64 -A/2011 de 30 de Dezembro, ter originado a alteração do artigo 16º do EBF, que passou a vigorar 
a partir de 01/01/2012, prevendo -se no n.º 7 do referido artigo, isenção de IRC para os rendimentos 
de fundos de pensões que se constituam, operem de acordo com a legislação e estejam estabelecidos 
noutro Estado membro da União Europeia, desde que se verifiquem os requisitos estabelecidos nas 
alíneas a) a d) do referido número.

5.21. — Contudo, a alteração efectuada não tem carácter imperativo, não retroage na sua aplicação. 
Atendendo a que a lei só dispõe para o futuro, estamos em presença de uma alteração substancial ou 
formal que apenas visa os factos novos.

5.22. — Pelo exposto, somos de opinião que o douto Tribunal “a quo”, baseou a sua fundamen-
tação na errónea apreciação das razões de facto e de direito que se encontram subjacentes ao acto de 
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liquidação sindicado, em clara e manifesta violação dos requisitos legalmente consignados no disposto 
da alínea c), do n.º 1 e nº4, do artigo 94º do CIRC, e artigo 14º (actual 16º) do EBF, quanto à violação do 
direito comunitário, e alínea c), do n.º 1 e alínea b), do n.º 3 do artigo 94º do CIRC, quanto à retenção 
na fonte a título definitivo a entidades não residentes, e alínea c), do n.º 4 do artigo 87º do CIRC, por 
remissão do n.º 5 do artigo 94º do CIRC, quanto à taxa de retenção aplicável.

Termos em que, concedendo -se provimento ao recurso, deve a decisão ser revogada e substituída 
por acórdão que declare a legalidade do acto tributário, com as devidas consequências legais.

Porém, V. Exas. decidindo, farão a costumada JUSTIÇA.
As recorridas contra -alegaram concluindo da seguinte forma:
A) O presente Recurso vem interposto da Douta Sentença proferida pelo Tribunal a quo que de-

cidiu julgar procedente a impugnação judicial apresentada pelas ora Recorridas dos actos de retenção 
na fonte de IRC do ano de 2008, por considerar que os referidos actos tributários padeciam de vicio 
de violação de lei, em particular por violação do princípio da liberdade de circulação de capitais pre-
visto no Tratado, tal como determinado pelo TJUE, em acórdão proferido a 6 de Outubro de 2011, no 
processo C -493 -09;

B) Cingindo -se o presente recurso, tal como delimitado pelas respectivas alegações e conclusões, 
a questões de direito, parece claro, à luz do disposto nos artigos 26º, 31.ºe 38.º do ETAF e 280.º do 
CPPT, que este Venerando Tribunal é hierarquicamente incompetente para apreciar o presente recurso, 
o que se invoca para os devidos efeitos legais;

C) A questão material controvertida encontra -se resolvida, uma vez que o TJUE no pro cesso C493/09 
já declarou a legislação nacional desconforme com o direito comunitário, em particular com o artigo 56º 
do Tratado;

D) No referido processo, o Estado português foi condenado por conferir um tratamento discri-
minatório aos fundos de pensões residentes na União Europeia, uma vez que na óptica do Tribunal a 
diferença de tratamento conferida aos dividendos auferidos por fundos de pensões torna o investimento 
dos fundos de pensões não residentes em sociedades portuguesas menos atraente, constituindo, assim, 
urna restrição ilegítima e injustificada à liberdade de circulação de capitais e, como tal, contrária ao 
Direito Comunitário;

E) Considerando o disposto no artigo 288º do Tratado e carácter vinculativo das decisões adoptadas 
pelo TJUE, parece claro que a sentença recorrida não merece qualquer censura, o que motivou, aliás, 
que o legislador nacional já alterou a norma controvertida do EBF, de forma a acolher a jurisprudência 
firmada no referido Acórdão;

F) O dever de anulação dos actos tributários ora sindicados não decorre, assim, da necessidade 
de aplicação retroactiva da alteração legislativa introduzida pelo Orçamento do Estado para 2012, tal 
como invocado pela ora Recorrente, mas sim do reconhecimento expresso por parte do TJUE do carácter 
ilegal do regime fiscal em vigor até à referida data;

G) Constitui jurisprudência pacífica dos nossos tribunais que, atento o primado do Direito Inter-
nacional face ao Direito interno, a doutrina prevista em acórdãos do TJUE que declare a desconformi-
dade de normas nacionais dos Estados Membros aplica -se também aos factos tributários que tenham 
ocorrido em momento anterior desde que acautelado em tempo o direito de acção processual previsto 
na legislação interna (vide Acórdão STA, processo n.º 0275/08, de 04.06.2008);

H) Do quadro legal em vigor à data dos factos tributários em análise resultava que um Fundo 
de Pensões residente em Portugal, quando recebia dividendos ou outros rendimentos provenientes de 
sociedades sedeada em Portugal estava sujeito a um regime fiscal mais favorável do que o aplicável a 
um Fundo de Pensões constituído de acordo com a legislação de um qualquer outro Estado Membro 
da União Europeia quando recebia dividendos ou outros rendimentos de fonte portuguesa;

I) Com efeito, a legislação nacional concedia aos Fundos de Pensões domiciliados em Portugal a 
possibilidade de beneficiarem de um regime que lhes permitia receber os dividendos isentos de tribu-
tação, bastando, para tal, que estivessem constituídos de acordo com a legislação nacional;

J) Por contraste, no caso de Fundos de Pensões constituídos noutros Estados Membros da União 
Europeia, os mesmos não eram passíveis de beneficiar de idêntica isenção, estando sujeitos a uma 
tributação efectiva de 20% em sede de IRC;

K) A distribuição de dividendos entre Estados Membros da UE não pode estar sujeita a quais-
quer restrições, nem tão pouco a quaisquer discriminações baseadas na nacionalidade ou no local do 
investimento, uma vez que o Direito Comunitário estabelece um quadro legal destinado a eliminar 
quaisquer discriminações na circulação de capitais, nomeadamente em investimentos transfronteiriços 
(directos ou indirectos), bem como eliminar quaisquer restrições que possam afectar a livre circulação 
de capitais e a livre prestação de serviços;

L) Constitui jurisprudência assente do TJUE que a diferença de tratamento entre entidades nacio-
nais e entidades estrangeiras consubstancia uma violação do artigo 56.º do Tratado;

M) A faceta controvertida do artigo 14.º do EBF (actual artigo 16º) centra -se na circunstância de 
o mesmo ser, exclusivamente, aplicável aos Fundos de Pensões estabelecidos em Portugal, daqui se 
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concluindo que, caso as ora Recorridas fossem residentes em território português, sobre os dividendos 
por si percepcionados no ano de 2008 não teria incidido qualquer retenção na fonte em sede de IRC;

N) As ora Recorridas e os Fundos de Pensões residentes em Portugal estão em situações compa-
ráveis — distribuição de lucros por sociedades residentes — sendo que as Recorridas encontram -se 
sujeitas a tributação em Portugal, ao passo que os Fundos de Pensões residentes estão isentos sobre os 
mesmos rendimentos;

O) Por outro lado, a legislação portuguesa não visa estabelecer qualquer medida anti -abuso ou 
evitar práticas abusivas em matéria fiscal, pelo que o tratamento discriminatório conferido às ora 
Recorridas não encontra aqui qualquer justificação, nem a ora Recorrente logrou invocar qualquer 
argumento neste sentido;

P) Não se invoque contra o entendimento ora propugnado pelas Recorridas, a circunstância de 
estas terem beneficiado da limitação parcial de imposto concedida pelo ADT entre Portugal e a Holanda, 
uma vez que como tem notado o TJUE, uma Parte Contratante não pode limitar os direitos conferidos 
pelo artigo 56.º do Tratado com os benefícios que possam vir a ser conferidos por via de um Acordo 
Bilateral entre os Estados (ver Processo “Avoir Fiscal”, processo 270/86);

Q) Tratando -se de um acto normativo de natureza internacional ratificado pelo Estado Português, 
as normas de direito comunitário prevalecem sobre o direito interno, por força do princípio da preva-
lência do direito internacional, conforme preceituado no artigo 8.º da CRP) e no artigo 1.º da LGT, não 
carecendo de qualquer acto de transposição de carácter interno, tal como reconhecido expressamente 
pela Recorrente nas suas alegações;

R) A argumentação aduzida pela ora Recorrente carece de qualquer base legal, desde logo, porquanto 
a legislação ora em apreço já foi declarada ilegal por parte de uma instância jurisdicional internacional 
à qual o Estado Português está legalmente, o que afecta de forma irremediável a legalidade dos actos 
tributários de retenção na fonte ora sindicados;

S) Tudo ponderado, parece inequívoco que a norma constante do actual artigo 16.º do EBF padece 
de manifesto vício de lei, por violação ostensiva dos princípios da legalidade tributária e do primado 
do direito internacional, violando, por conseguinte, os artigos 268º, 112.º e 8.º da CRP, bem como os 
artigos 55º, 60º, n.º 7 e 77º, n.º 1 da LGT, e ainda, os artigos artigo 12.º e 56.º do Tratado de Roma, o que 
se invoca para os devidos efeitos legais, mormente para efeitos de improcedência do presente recurso, 
requerendo -se a este Venerando Tribunal que se digne confirmar a sentença ora recorrida, reconhecendo 
o direito da Primeira Recorrida à restituição da quantia de EUR 685.171,46 e da Segunda Recorrida 
da quantia de EUR 374,814,38, tudo com as demais consequências legais, mormente o pagamento de 
juros indemnizatórios ao abrigo do disposto no artigo 43.º da LGT.

Nestes termos, e nos melhores de Direito que os mui Ilustres Juizes DESEMBARGADORES 
deste Venerando Tribunal assim o julgarem no seu MUI douto juízo, sem prejuízo da apreciação que 
vier a ser efectuada sobre a excepção de incompetência em razão da hierarquia deste Venerando Tribu-
nal, deve o recurso interposto pela Recorrente ser julgado totalmente improcedente, requerendo -se a 
este Venerando Tribunal que confirme a sentença recorrida, determinando a consequente anulação dos 
actos tributários ora sindicados, por vício de violação de lei, tudo com as devidas consequências legais.

Assim fazendo, VOSSAS EXCELÊNCIAS, a costumada Justiça!
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
FUNDAMENTAÇÃO
Questão decidenda: conformidade com a legislação comunitária (art.63º TFUE;art.40º Acordo 

sobre o Espaço Económico Europeu, 2 maio 1992) da norma constante do art. 16º nº1 EBF (renumera-
ção e republicação resultante do DL n.º 108/2008, 26 junho), na interpretação segundo a qual sujeita a 
retenção na fonte os dividendos distribuídos por sociedades anónimas residentes em território nacional a 
fundos de pensões residentes em um Estado -Membro da União Europeia, enquanto isenta de tributação 
a distribuição de dividendos a fundos de pensões residentes em Portugal

Quadro normativo aplicável
Estão sujeitos a retenção na fonte, a título definitivo, os rendimentos obtidos em Portugal por 

entidades não residentes (art.94º nº1 al.c) 3 aI.b) CIRC); é aplicável a taxa de 20% (art.87º nº4 al.c), 
CIRC por remissão do art.94º nº5 CIRC)

Estão isentos de IRC os rendimentos dos fundos de pensões que se constituam e operem de acordo 
com a legislação nacional (art.16º nº1 EBF renumeração e republicação resultante do DL n.º 108/2008, 
26 junho)

No quadro normativo enunciado, o acórdão TJUE 6 outubro 2011 processo C -493/09 emitiu a 
seguinte pronúncia:

Ao reservar o benefício da isenção de imposto sobre as sociedades apenas aos fundos de pen-
sões residentes em território português, a República portuguesa não cumpriu as obrigações que lhe 
incumbem por força dos artigos 63º TFUE e 40º do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 
2 de Maio de 1992
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A necessidade de consonância da legislação portuguesa com a doutrina do acórdão conduziu à 
actual redacção do art. 16º nº7 EBF, conferida pelo art. 144º Lei n.º 64 -B/2011, 30 dezembro)

Impõe -se a observância do primado do direito comunitário sobre as normas de direito ordinário dos 
Estados -Membros, com consagração constitucional (art.8º nº4 CRP); e dos efeitos directos aplicáveis 
das disposições dos Tratados na esfera jurídica dos particulares, em conformidade com jurisprudência 
largamente consolidada do TJUE

Os actos de retenção na fonte controvertidos têm como fundamento jurídico normas que esta-
belecem uma distinção do regime fiscal aplicável a fundos de pensões residentes e não residentes em 
termos que representam uma restrição injustificada à livre circulação de capitais entre Estados -Membros 
(art.63º TFUE)

Neste contexto o dever de anulação dos actos tributários sindicados não decorre (...) da necessidade 
de aplicação retroactiva da alteração legislativa introduzida pelo Orçamento do Estado para 2012, (…) 
mas sim do reconhecimento expresso por parte do TJUE do carácter ilegal do regime fiscal em vigor 
até à referida data (contra -alegações das recorridas conclusão F) fls.482)

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A. No ano de 2008, as impugnantes, na qualidade de acionistas de sociedades anónimas com sede 

em território português, infra identificadas, receberam dividendos que foram sujeitos a tributação por 
retenção na fonte liberatória, à taxa de 20% (Docs. 1 a 41 juntos com a petição inicial).

B. A 1ª impugnante efetuou, em Portugal, pedidos de reembolso do imposto retido na fonte em 
excesso face à taxa prevista no Acordo para Evitar a Dupla Tributação (“ADT”) celebrado entre Por-
tugal e a Holanda (correspondente a 10%), através da entrega do formulário Modelo 22 RFI (Docs. 1 
a 17 da PI).

C. Pela 1ª impugnante foram recebidos dividendos e suportado em Portugal imposto por retenção 
na fonte nos montantes a seguir discriminados: 
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 (Docs. 1 a 17 da PI).
D. Por seu turno, a 2.ª impugnante recebeu de dividendos e suportou em Portugal imposto por 

retenção na fonte nos montantes a seguir discriminados: 

  
 (Docs. 18 a 41).
E. No dia 10/12/2010, as impugnantes apresentaram junto do Serviço de Finanças de Lisboa 5 

reclamação graciosa, na qual contestaram a legalidade das retenções na fonte de IRC relativas ao 
exercício de 2008 (Doc. 42 da PI).

3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TT de Lisboa, julgou procedente a impugnação judicial e, em consequência:
a. anulou a decisão de indeferimento tácito da reclamação graciosa;
b. anulou os atos de retenção na fonte de IRC de 2008 objecto de impugnação;
c. condenou a entidade demandada a proceder à restituição à 1ª impugnante da quantia de 

€ 685.171,46 e à 2.ª impugnante da quantia de €374.814,38, relativas àquelas retenções na fonte de 
IRC, por entender que: (destacam -se os trechos mais relevantes da decisão com maior interesse para 
o presente recurso).

“I. Relatório
“A………………” e “B…………….”, anteriormente “C……………………, D………. (do-

ravante 1ª impugnante e 2ª impugnante), fundos de pensões constituídos de acordo com o direito 
holandês, ambas representadas por E……………, com o NIF …………. e os demais sinais dos autos, 
apresentaram impugnação judicial do indeferimento tácito da reclamação graciosa relativa a retenção 
na fonte de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), incidente sobre o pagamento de 
dividendos relativos ao ano de 2008, no valor global de € 1.059.985,84 (um milhão, cinquenta e nove 
mil, novecentos e oitenta e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos).

Alegam, em síntese, o seguinte:
 - no ano de 2008, as impugnantes, na qualidade de acionistas de sociedades com sede em território 

português, receberam dividendos sujeitos a tributação em Portugal;
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 - ao sujeitar a retenção na fonte em IRC os dividendos distribuídos por sociedades anónimas 
residentes em território nacional a fundos de pensões estabelecidos num Estado membro da União 
Europeia, ao mesmo tempo que isenta de tributação a distribuição de dividendos a fundos de pensões 
estabelecidos e domiciliados em Portugal, a legislação portuguesa viola de forma frontal os artigos 12º 
e 56.º do Tratado da União Europeia.

Pede se julgue procedente por provada a presente impugnação judicial, ordenando -se a restituição 
à primeira impugnante da quantia de € 685.171,46 e à segunda impugnante da quantia de € 374.514,38, 
relativas a retenções na fonte de IRC, e subsidiariamente requer o reenvio prejudicial para o TJCE do 
presente processo quanto à questão relativa à incompatibilidade do artigo 14.º do Estatuto dos Benefí-
cios Fiscais com o direito comunitário.

Com a petição juntaram 44 documentos.
Notificada para o efeito, a Fazenda Pública apresentou contestação, sustentando ser inquestio-

nável que as retenções na fonte impugnadas decorrem imperativamente da lei, a que a Administração 
Tributária deve obediência, e concluindo dever a presente impugnação ser julgada improcedente por 
não provada.

Para tanto notificadas, as partes apresentaram alegações por escrito, mantendo as posições ante-
riormente enunciadas.

O Digno Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal emitiu douto parecer, em que se 
pronuncia no sentido de se verificar a invocada violação do direito comunitário pela norma do EBF, 
devendo proceder integralmente a impugnação.

II. Saneamento
(…)
III. Fundamentação
(…)
Do Direito
As aqui impugnantes apresentaram -se coligadas, o que se afigura admissível por estar em causa 

o mesmo ato de indeferimento tácito referente a uma reclamação graciosa.
A questão a decidir no âmbito dos presentes autos cinge -se a saber se os atos de retenção na fonte 

ora objeto de impugnação violam a legislação comunitária.
Invocam as impugnantes que, ao sujeitar a retenção na fonte em IRC os dividendos distribuídos por 

sociedades anónimas residentes em território nacional a fundos de pensões estabelecidos num Estado 
membro da União Europeia, ao mesmo tempo que isenta de tributação a distribuição de dividendos 
a fundos de pensões estabelecidos e domiciliados em Portugal, a legislação portuguesa, no caso o ar-
tigo 16.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (anterior artigo 14º) viola de forma frontal os artigos 12.º 
e 56.º do Tratado da União Europeia.

Sobre esta mesma questão e já depois de instaurados os presentes autos, como assinalaram as 
impugnantes nas suas alegações escritas e o Digno Magistrado do Ministério Público no seu parecer, 
recaiu pronúncia do Tribunal de Justiça da União Europeia, através de acórdão datado de 06/10/2011 
(proferido no processo n.º C -493) 09, disponível em http://curia.europa.eu/juris).

Aqui, após pedido da Comissão Europeia para que declare que, ao tributar os dividendos auferidos 
por fundos de pensões não residentes a uma taxa superior à que incide sobre os dividendos auferidos 
por fundos de pensões residentes no território português, a República Portuguesa não cumpriu as obri-
gações que lhe incumbem por força dos artigos 63.º TFUE e 40.º do Acordo sobre o Espaço Económico 
Europeu, de 2 de maio de 1992, ponderou -se o seguinte quadro jurídico:

Por força do artigo 16º, n.º 1, do EBF, os rendimentos auferidos pelos fundos de pensões e equi-
paráveis, que se constituam e operem de acordo com a legislação portuguesa, são isentos de IRC.

O artigo 16.º, n.º 4, do EBF, prevê que, em caso de inobservância dos requisitos estabelecidos no 
n.º 1 do referido artigo 16º, a fruição do benefício aí previsto fica, no respetivo exercício, sem efeito, 
sendo as sociedades gestoras de fundos de pensões e equiparáveis, incluindo as associações mutualistas, 
responsáveis originariamente pelas dívidas de imposto dos fundos ou patrimónios cuja gestão lhes caiba 
e devendo efetuar o pagamento do imposto em dívida no prazo previsto no artigo 120º, n.º 1, do CIRC.

O artigo 4.º, n.º 2, deste diploma legal, prevê que as sociedades e outras entidades que não tenham 
sede nem direção efetiva em território português ficam sujeitas a IRC apenas quanto aos rendimentos 
nele obtidos, precisando o artigo 80º, n.º 4, alínea c), do CIRC, que a taxa de IRC é de 20%, sem prejuízo 
da aplicação das disposições de convenções destinadas a evitar a dupla tributação.

Por força do artigo 4º, n.º 3, alínea c), ponto 3, do CIRC, os rendimentos derivados de aplicações 
de capitais cujo devedor tenha residência, sede ou direção efetiva em território português ou cujo pa-
gamento seja imputável a um estabelecimento estável nele situado fazem parte dos rendimentos de não 
residentes, tributáveis em Portugal.

Em conformidade com o artigo 88º, nºs 1, alínea c), 3, alínea b), e 5, do CIRC, o IRC é cobrado 
através de retenção na fonte com caráter definitivo.
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Nos termos do artigo 88º, n.º 11, do CIRC, são tributados autonomamente, à taxa de 20%, os 
lucros distribuídos por entidades sujeitas a IRC a sujeitos passivos que beneficiam de isenção total ou 
parcial, abrangendo, neste caso, os rendimentos de capitais, quando as partes sociais a que respeitam 
os lucros não tenham permanecido na titularidade do mesmo sujeito passivo, de modo ininterrupto, 
durante o ano anterior à data da sua colocação à disposição e não venham a ser mantidas durante o 
tempo necessário para completar esse período.

O artigo 88.º, n.º 12, do CIRC prevê que ao montante do imposto determinado, de acordo com o 
disposto no número anterior, é deduzido o imposto que eventualmente tenha sido retido na fonte, não 
podendo nesse caso o imposto retido ser deduzido ao abrigo do artigo 90º, n.º 2.

Perante tal quadro legal, considerou o TJUE o seguinte:
“Resulta de uma jurisprudência constante que as medidas proibidas pelo artigo 63.º, n.º 1, TFUE, 

enquanto restrições aos movimentos de capitais, incluem as que são suscetíveis de dissuadir os não 
residentes de investirem num Estado -Membro ou de dissuadir os residentes desse Estado -Membro 
de investirem noutros Estados (acórdão de 10 de fevereiro de 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel e 
Österreichische Salinen, C436/08 e C -437/08, ainda não publicado na Coletânea, n.º 50).

29 Quanto à questão de saber se a regulamentação nacional em causa constitui uma restrição 
aos movimentos de capitais, deve observar -se que, para que o IRC não incida sobre os dividendos 
distribuídos a fundos de pensões por sociedades estabelecidas em território português, esses dividendos 
devem preencher dois requisitos. Por um lado, devem ser pagos a fundos de pensões que se constituam 
e operem em conformidade com o direito português. Por outro, esses dividendos devem ser distribuídos 
a título de partes sociais que tenham permanecido na titularidade do mesmo fundo de pensões, de modo 
ininterrupto, durante um período mínimo correspondente ao ano anterior à data da sua colocação à 
disposição ou que tenham sido mantidas durante o tempo necessário para completar esse período.

30 Daqui decorre que, devido ao primeiro requisito previsto pela regulamentação nacional em 
causa, o investimento que pode ser efetuado numa sociedade portuguesa por um fundo de pensões não 
residente é menos atrativo do que o investimento que poderia ser realizado por um fundo de pensões 
residente. Com efeito, apenas no primeiro caso os dividendos distribuídos pela sociedade portuguesa 
são onerados a uma taxa correspondente a 20%, e título de IRC, mesmo que sejam provenientes de 
partes sociais que tenham permanecido na titularidade desses fundos durante um período mínimo 
correspondente ao ano anterior à data da sua colocação à disposição. Esta diferença de tratamento 
tem por efeito dissuadir os fundos de pensões não residentes de investir em sociedades portuguesas e 
os aforradores residentes em Portugal de investir nesses fundos de pensões.

31 A referida diferença de tratamento não existe todavia quando os dividendos pagos por uma 
sociedade residente são provenientes de partes sociais que não tenham permanecido na titularidade 
do mesmo sujeito passivo durante o ano que precede a data da sua colocação à disposição. Com 
efeito, por força do artigo 88º, n.º 11, do CIRC, a isenção prevista no artigo 16.º, n.º 1, do EBF não é 
aplicável nestas condições, de modo que o IRC incide sobre estes dividendos independentemente do 
local de residência do fundo de pensões ao qual são pagos.

32 Nestas condições, há que concluir que, no que respeita à tributação dos dividendos pagos 
por sociedades estabelecidas em território português a título de partes sociais detidas por um fundo 
de pensões durante mais de um ano, a regulamentação controvertida constitui uma restrição à livre 
circulação de capitais proibida, em principio, pelo artigo 63.º TFUE. (...) [O] Tribunal de Justiça já 
admitiu que a necessidade de preservar a coerência de um regime fiscal pode justificar uma restrição 
ao exercício das liberdades fundamentais garantidas pelo Tratado CE (acórdão de 27 de novembro 
de 2008, Papillon, C -418/07, Colect., p. I -8947, n.º 43, e Dijkman e Dijkman -Lavaleije, já referido, 
n.º 54).

36 Para que um argumento baseado nessa justificação possa ter sucesso, o Tribunal de Justiça 
exige, porém, um nexo direto entre a vantagem fiscal em causa e a compensação dessa vantagem pela 
liquidação de um determinado imposto, devendo o caráter direto deste nexo ser apreciado à luz do 
objetivo prosseguido pela regulamentação em causa (acórdãos, já referidos, Papillon, n.º 44, e Dijkman 
e DijkmanLavaleije, n.º 55).

37 A este respeito, a República Portuguesa não demonstrou suficientemente a existência do re-
ferido nexo, limitando -se a alegar que a isenção de imposto sobre as sociedades compensa o imposto 
sobre o rendimento, que é devido pelos aderentes dos fundos de pensões residentes em Portugal pelas 
pensões que recebem, e que, desse modo, a isenção em causa permite prevenir uma dupla tributação 
desses rendimentos.

38 De resto, impõe -se observar que, por um lado, não resulta da regulamentação em causa que os 
rendimentos pagos por fundos de pensões não residentes a beneficiários que residem em Portugal não 
estão sujeitos a imposto sobre o rendimento. Por conseguinte, nessas circunstâncias, o imposto sobre 
as pessoas coletivas incide sobre os dividendos pagos aos fundos não residentes, sendo os montantes 
pagos por estes fundos aos beneficiários residentes sujeitos a imposto sobre o rendimento.
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39 Por outro lado, quando um fundo residente paga rendimentos a um beneficiário não residente, 
os dividendos que esse beneficiário recebe são isentos do imposto sobre as pessoas coletivas, seja qual 
for o tratamento fiscal reservado aos rendimentos pagos por este fundo no Estado de residência do 
beneficiário destes últimos.

40 Além disso, no que respeita ao argumento baseado na necessidade de garantir a perenidade do 
sistema de pensões português, a República Portuguesa não apresentou nenhum elemento que permita 
determinar em que medida o facto de isentar de imposto sobre as pessoas coletivas os dividendos pagos 
aos fundos não residentes é suscetível de pôr em causa o financiamento deste regime.

41 Por conseguinte, tendo em conta os elementos avançados pela República Portuguesa, esta 
última não pode invocar a necessidade de preservar a coerência fiscal para justificar a restrição à 
livre circulação de capitais que resulta da regulamentação em causa.

— Quanto ao objetivo baseado na necessidade de garantir a eficácia dos controlos
42 É jurisprudência constante que a necessidade de garantir a eficácia da fiscalização fiscal 

constitui uma razão imperiosa de interesse geral suscetível de justificar uma restrição ao exercício das 
liberdades fundamentais garantidas pelo Tratado (acórdão Dijkman e Dijkman -Lavaleije, já referido, 
n.º 58 e jurisprudência referida).

43 Segundo a República Portuguesa, a isenção de IRC é uma contrapartida do respeito, por parte 
dos fundos de pensões, das exigências previstas pela Diretiva 2003/41 e pela legislação portuguesa.

44 Em especial, os requisitos que os fundos de pensões residentes devem preencher para bene-
ficiarem da isenção de IRC visam garantir a perenidade do sistema de pensões português, sujeitando 
esses fundos a exigências particularmente estritas em matéria de gestão, funcionamento, capitalização 
e responsabilidade financeira. Ora, o controlo dessas exigências por parte da Administração Fiscal 
só é possível na medida em que esses fundos de pensões residam em Portugal.

45 A este respeito, deve contudo constatar -se que, por princípio, a regulamentação controvertida 
exclui os fundos de pensões não residentes do benefício da isenção de IRC, sem lhes dar a possibilidade 
de provar que respeitam as exigências fixadas pela legislação portuguesa. Por conseguinte, a República 
Portuguesa não pode sustentar que a diferença observada entre o tratamento de que beneficiam os 
fundos de pensões residentes e o que é reservado aos fundos de pensões não residentes, em matéria de 
isenção de IRC, é uma contrapartida do respeito, pelos primeiros fundos, das exigências previstas pela 
referida legislação. Com efeito, os fundos de pensões não residentes são, em qualquer caso, excluídos 
do benefício desta isenção, ainda que preencham as exigências previstas para a sua obtenção.

46 Ora, uma regulamentação nacional que impede de forma absoluta um fundo de pensões de 
fazer prova de que satisfaz as exigências que lhe permitiriam beneficiar da isenção de IRC, caso resi-
disse em Portugal, não pode ser justificada a título da eficácia dos controlos fiscais. Com efeito, não se 
pode excluir a priori, que os fundos de pensões residentes num Estado Membro diferente da República 
Portuguesa possam fornecer os documentos comprovativos pertinentes que permitam às autoridades 
fiscais portuguesas verificar, de forma clara e precisa, que esses fundos preenchem, no seu Estado, de 
residência, exigências equivalentes às previstas pela legislação portuguesa.

47 Essa apreciação é válida para os Estados -Membros da União Europeia e para os Estados-
-Membros do Espaço Económico Europeu (EEE) tanto mais que, como observou o advogado -geral 
nos n.os 57 e 58 das suas conclusões, o Decreto -Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro de 2006, invocado 
pela República Portuguesa na sua contestação, visa transpor a Diretiva 2003/41, cuja aplicação foi 
alargada aos Estados -Membros do EEE.

48 De qualquer modo, a impossibilidade absoluta de os fundos de pensões não residentes bene-
ficiarem da isenção concedida aos fundos de pensões residentes em Portugal também não pode ser 
considerada proporcionada tendo em conta as dificuldades alegadas pela República Portuguesa no 
que respeita à recolha de informações pertinentes e à cobrança das dívidas fiscais. (...) [A] restrição à 
livre circulação de capitais resultante da regulamentação controvertida não pode ser justificada pelos 
motivos invocados pela República Portuguesa.”

Conclui -se, pois, que:
“Ao reservar o benefício da isenção de imposto sobre as sociedades apenas aos fundos de pen-

sões residentes no território português, a República Portuguesa não cumpriu as obrigações que lhe 
incumbem por força dos artigos 63.º TFUE e 40.º do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu; de 
2 de maio de 1992.”

Tal decisão já levou inclusivamente à alteração do artigo 16.º do EBF, através do artigo 144.º da 
Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro

Como é consabido, a jurisprudência do TJUE tem caráter vinculativo para os tribunais nacionais, 
em matéria de direito comunitário (a este propósito, vejam -se, v.g., os acórdãos do Supremo Tribunal 
Administrativo de 25/10/2000, proc. n.º 25128,, de 07/11/2001, proc. n.º 26432 e proc. n.º 26404, de 
26/03/2003, proc. n.º 01716/02, de 09/11/2005, proc. n.º 1090/03, e de 03/12/2008, proc. n.º 0587/08, 
todos disponíveis em htto://ww.dgsi.pt/jsta.nsf).
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É, pois, de considerar que as normas legais que estiveram na base dos atos aqui objeto de impug-
nação constituem uma restrição não justificada à livre circulação de capitais, assim contendendo com 
o direito comunitário.

Porque assim é, afigura -se evidente que não se podem manter na ordem jurídica os atos de retenção 
na fonte impugnados, impondo -se a sua anulação.

Cabendo igualmente determinar a restituição às impugnantes dos montantes entregues a titulo 
das referidas retenções na fonte.

Nos termos do disposto nos artigos 315º, n.º 1, do CPC (na redação do Decreto -Lei n.º 303/2007, 
de 24 de agosto), e 97º -A, n.º 1, alínea a), do CPPT, será de fixar como valor da presente ação o dos 
atos impugnados  - € 1.059.985,84 (um milhão, cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco euros 
e oitenta e quatro cêntimos).

No que respeita à responsabilidade pelo pagamento das custas, nos termos do artigo 446º, n.ºs 1 
e 2, do CPC, aplicável ex vi do artigo 2.º, ai. e), do CPPT, será condenada em custas a parte que tiver 
dado causa à ação, entendendo -se que dá causa às custas a parte vencida. Assim, porque vencida nos 
presentes autos, será a Fazenda Pública responsável pelo pagamento das custas processuais.

IV. Decisão
Por todo o exposto, julgo procedente a presente impugnação judicial e, em consequência:
a. anulo a decisão de indeferimento tácito da reclamação graciosa;
b. anulo os atos de retenção na fonte de IRC de 2008 objeto de impugnação;
c. condeno a entidade demandada a proceder à restituição à 1ª impugnante da quantia de € 685.171,46 

e à 2.ª impugnante da quantia de €374.814,38, relativas àquelas retenções na fonte de IRC.
Fixo como valor da presente ação € 1.059.985,84 (um milhão, cinquenta e nove mil, novecentos 

e oitenta e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos).”
DECIDINDO NESTE STA
A questão que se coloca à apreciação deste Tribunal é, idêntica à que se suscitou no recurso 

para este STA n.º 654/13 no qual foi prolatado acórdão em 27/11/2013 e, o qual respeitava às 
mesmas partes processuais estando em causa a retenção na fonte de IRC de 2007 quando nestes 
autos está em causa a retenção na fonte de IRC de 2008

Impõe -se saber se a sentença errou ao julgar ilegal a retenção de imposto na fonte aquando da 
percepção de dividendos por Fundos de Pensões de direito holandês – entidades não residentes – por 
violação do direito de livre circulação de capitais consagrados nos arts. 12º e 56º do TCE e proibição 
de discriminação em razão da residência, face à isenção de imposto de que beneficiariam homólogas 
entidades residentes em Portugal, atento o que dispunha, à data dos factos, o art. 14º (actual art. 16º) do 
EBF. Ou seja, a Administração Tributária não questiona (nem nunca questionou) que as Impugnantes, 
caso fossem entidades residentes em Portugal, gozariam da isenção de imposto à luz do art. 14º do EBF. 
O que questiona é o direito de entidades não residentes gozarem, em idêntica situação, da aludida isenção.

Seguiremos de perto o que foi expendido no supra citado aresto de 27 de Novembro de 2013. Assim:
O art. 20º, n.º 1, alínea c), do CIRC, na redacção vigente em 2008, os dividendos estavam, por 

princípio, sujeitos a IRC, e o art. 88º (renumerado art. 94º) do mesmo diploma legal, nos seus n.º 1, 
alínea c), e n.º 3, alínea b), prescrevia o seguinte:

«1  - O IRC é objecto de retenção na fonte relativamente aos seguintes rendimentos obtidos em 
território português:

(…)
c) Rendimentos de aplicação de capitais não abrangidos nas alíneas anteriores e rendimentos 

prediais, tal como são definidos para efeitos de IRS, quando o seu devedor seja sujeito passivo de 
IRC ou quando os mesmos constituam encargo relativo à actividade empresarial ou profissional de 
sujeitos passivos de IRS que possuam ou devam possuir contabilidade;

(…)
3  - As retenções na fonte têm a natureza de imposto por conta, excepto nos seguintes casos em 

que têm carácter definitivo:
(…)
b) Quando, não se tratando de rendimentos prediais, o titular dos rendimentos seja entidade 

não residente que não tenha estabelecimento estável em território português ou que, tendo -o, esses 
rendimentos não lhe sejam imputáveis.».

Todavia, o art. 14º (actual art. 16º) do EBF determinava, no seu n.º 1, que «São isentos de IRC 
os rendimentos dos fundos de pensões e equiparáveis, que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional.». E, por sua vez, estabelecia o n.º 11 do art. 81º (renumerado art. 88º) que «São 
tributados autonomamente, à taxa de 20%, os lucros distribuídos por entidades sujeitas a IRC a sujeitos 
passivos que beneficiem de isenção total ou parcial, abrangendo, neste caso, os rendimentos de capitais, 
quando as partes sociais a que respeitam os lucros não tenham permanecido na titularidade do mesmo 
sujeito passivo, de modo ininterrupto, durante o ano anterior à data da sua colocação à disposição e 
não venham a ser mantidas durante o tempo necessário para completar esse período.».
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Resultava, assim, da legislação vigente em 2008 que os dividendos distribuídos a Fundos de Pensões 
estavam isentos de IRC, desde que: (i) pagos a fundos de pensões que se constituíssem e operassem 
em conformidade com o direito português; (ii) os dividendos fossem distribuídos a título de partes 
sociais que tivessem permanecido na titularidade do mesmo fundo de pensões, de modo ininterrupto, 
durante um período mínimo correspondente ao ano anterior à data da sua colocação à disposição ou 
que tivessem sido mantidas durante o tempo necessário para completar esse período.

No caso dos autos, a questão que se levanta é a da conformidade do assim legislado com a proi-
bição de restrições aos movimentos de capitais entre Estados -Membros, a que se referem os arts. 12º 
e 56º do TCE (actual art. 63º TFUE), questão que foi suscitada pela Comissão Europeia junto do 
Tribunal de Justiça e que sobre ela se pronunciou no processo n.º C -493/09, por acórdão proferido 
em 6 de Outubro de 2011, no sentido de que «Ao reservar o benefício da isenção de imposto sobre as 
sociedades apenas aos fundos de pensões residentes no território português, a República Portuguesa 
não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força dos artigos 63º TFUE e 40º do Acordo sobre 
o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992.». Com efeito, depois de analisar os pertinentes 
preceitos da legislação portuguesa, o TJUE conclui no seu acórdão que «Esta diferença de tratamento 
tem por efeito dissuadir os fundos de pensões não residentes de investir em sociedades portuguesas e 
os aforradores residentes em Portugal de investir nesses fundos de pensões. (…)

Nestas condições, há que concluir que, no que respeita à tributação de dividendos pagos por 
sociedades estabelecidas em território português a título de partes sociais detidas por um fundo de 
pensões durante mais de um ano, a regulamentação controvertida constitui uma restrição à livre 
circulação de capitais proibida, em princípio, pelo artigo 63º TFUE.».

Entendeu -se, ademais, nesse acórdão, que inexistiam razões que justificassem tal restrição, seja 
pela necessidade de preservar a coerência fiscal ou de garantir a eficácia do controlo do cumprimento 
das exigências legais conformadoras da isenção.

Na verdade, atento o primado do direito comunitário – que, aliás, a recorrente não questiona  -, é 
vedado ao tribunal aplicar normas do direito nacional que afrontem o que naquele se impõe, sendo que, 
havendo acórdão interpretativo proferido pelo TJUE a decisão nele proferida retroage à data da entrada 
em vigor da respectiva norma, excepto se no próprio acórdão se dispusesse de forma diferente, como 
claramente se vê do seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça em 10/05/2012, nos 
processos apensos C -338/11 a C -347/11:

«58 (…) segundo jurisprudência constante, a interpretação que o Tribunal de Justiça faz de uma 
norma de direito da União, no exercício da competência que lhe confere o artigo 267º TFUE, esclarece 
e precisa o significado e o alcance dessa norma, tal como deve ou deveria ter sido cumprida e aplicada 
desde o momento da sua entrada em vigor. Donde se conclui que a norma assim interpretada pode e 
deve ser aplicada pelo juiz mesmo às relações jurídicas surgidas e constituídas antes de ser proferido 
o acórdão que decida o pedido de interpretação, se também se encontrarem reunidas as condições que 
permitam submeter aos órgãos jurisdicionais competentes um litígio relativo à aplicação da referida 
norma (v., designadamente, acórdãos de 3 de outubro de 2002, Barreira Pérez, C -347/00, Colet., 
p. I -8191, n.º 44, e de 17 de fevereiro de 2005, Linneweber e Akritidis, C -453/02 e C -462/02, Colet., 
p. I -1131, n.º 41, e de 6 de março de 2007, Meilicke e o., C -292/04, Colet., p. I -1835, n.º 34).

59 Só a título excecional é que o Tribunal de Justiça pode, em aplicação do princípio geral da 
segurança jurídica inerente à ordem jurídica da União, ser levado a limitar a possibilidade de qual-
quer interessado invocar uma disposição por si interpretada para pôr em causa relações jurídicas 
estabelecidas de boa -fé. Para que se possa decidir por esta limitação, é necessário que se encontrem 
preenchidos dois critérios essenciais, ou seja, a boa -fé dos meios interessados e o risco de perturba-
ções graves (v., designadamente, acórdãos de 10 de janeiro de 2006, Skov e Bilka, C -402/03, Colet., 
p. I -199, n.º 51, e de 3 de junho de 2010, Kalinchev, C -2/09, Colet., p. I -4939, n.º 50).».

De resto, este mesmo entendimento foi vertido na informação vinculativa da AT, sancionada pelo 
Despacho n.º 1141/2006, de 19/09/2006.

E foi na sequência dessa jurisprudência que o legislador português veio, no intuito de harmonizar 
o direito nacional com a referida norma comunitária e com a jurisprudência do TJUE, alterar a redacção 
do art. 16º do EBF no Orçamento de Estado para 2012 (Lei n.º 64 -A/2011, de 30.12), passando o n.º 7 
desse art. 16º a prever a isenção de IRC para os rendimentos de fundos de pensões que se constituam e 
operem de acordo com a legislação e estejam estabelecidos noutro Estado membro da União Europeia, 
desde que se verifiquem os requisitos estabelecidos nas alíneas a) a d) do referido número.

Sendo assim, não assiste razão à recorrente no que se refere à alegada irrelevância da decisão 
proferida no processo n.º C -493/09 quanto aos factos tributários em apreciação  - que ocorreram em 
2007 – já que a sua aplicação é alheia à alteração operada no art. 16º do EBF, e, por conseguinte, é 
estranha à questão da retroactividade desta norma.

Como também é destituída de sentido a afirmação da recorrente de que o art. 56º do Tratado não 
tenha efeito directo na ordem jurídica interna, afirmação que, de resto, mal se entende ante a expressa 
invocação que faz do art. 58º do mesmo Tratado.
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Todavia, é patente que aquele acórdão do TJUE se limitou à apreciação geral e abstracta da com-
patibilidade da legislação nacional com o direito comunitário na matéria em causa  - visto que não se 
tratava ali de apreciar um caso individualizado  -, concluindo pela inexistência de razões imperiosas de 
interesse geral, compatíveis com o tratado, que pudessem justificar a diferença de tratamento, como 
as invocadas necessidades de assegurar a coerência do regime fiscal, preservar as receitas fiscais, ou 
garantir a eficácia do controlo do cumprimento de exigências legais.

E, nesta circunstância, não foi – nem tinha que ser – abordada no referido acórdão a vertente da 
comparabilidade de situações a que se referia ainda o art. 58º do Tratado, e que, nesta matéria, dispunha 
o seguinte:

«1. O disposto no artigo 56º não prejudica o direito dos Estados -Membros:
a) Aplicarem as disposições pertinentes do seu direito fiscal que estabeleçam uma distinção 

entre contribuintes que não se encontrem em idêntica situação no que se refere ao seu lugar de 
residência ou ao lugar em que o seu capital é investido;

b) (...)
2. (…)
3. As medidas e procedimentos a que se referem os n.ºs 1 e 2 não devem constituir um meio de 

discriminação arbitrária, nem uma restrição dissimulada à livre circulação de capital e pagamentos, 
tal como definida no artigo 56º».

Na exegese do sistema, o que se dispõe neste preceito do Tratado mais não é do que o desenvol-
vimento lógico do sentido que se deve extrair do conteúdo do art. 56º, visto que o que o objectivo que 
se pretende alcançar é a eliminação de barreiras de ordem legal que possam entravar a livre circulação 
de capitais entre os Estados, designadamente pelo efeito dissuasor de uma carga fiscal mais gravosa.

Neste contexto, só ante situações idênticas, e no enquadramento de cada caso concreto, será pos-
sível concluir se o direito nacional cumpre ou não a determinação comunitária.

Ora, a decisão proferida no processo C -493/09, dado seu carácter geral e abstracto, não permite, 
por si só, responder à questão colocada nestes autos, já que, tratando -se de uma situação muito concreta, 
implica, necessariamente, a apreciação das particularidades que a rodeiam nos termos supra referidos, 
ou seja, carece de ser contextualizada na globalidade do quadro fiscal que a envolve, de molde a apurar 
se o seu quadro fiscal é ou não mais gravoso, e, em última análise, se, por via dele, ocorre a proibida 
restrição à livre circulação de capitais.

Porém, a sentença recorrida obliterou, por completo, este enquadramento, não obstante aludir, 
na alínea D) do probatório, a reembolsos solicitados ao abrigo do ADT celebrado entre Portugal e a 
Holanda.

É, por isso, pertinente a censura que, neste aspecto, a recorrente dirige à sentença recorrida.
Todavia, é desnecessário suscitar, a este propósito, qualquer questão prejudicial junto do TJUE, 

pois esse Tribunal já se pronunciou, em situação similar à destes autos, no processo n.º C -379/05 
(caso Amurta), de 8 de Novembro de 2007, que teve por objecto os «Artigos 56º CE e 58º CE – Livre 
circulação de capitais – Legislação fiscal nacional que prevê a isenção das participações do imposto 
sobre os rendimentos das pessoas colectivas – Tributação dos dividendos – Retenção na fonte – Isen-
ção da retenção na fonte – Aplicação às sociedades beneficiárias que dispõem de uma sede ou de um 
estabelecimento estável no Estado -Membro que atribui a isenção e cujas participações beneficiam 
da isenção do imposto sobre os rendimentos das pessoas colectivas – Recusa de aplicar a isenção da 
retenção na fonte aos dividendos distribuídos a uma sociedade beneficiária que não dispõe de sede 
nem de estabelecimento estável no referido Estado -Membro», decisão que foi, aliás, despoletada pelo 
Gerechtshof te Amsterdam (Países Baixos).

O enquadramento factual do referido processo, foi o seguinte:
«12. Em 31 de Dezembro de 2002, a F……………. pagou dividendos às suas accionistas. Os divi-

dendos pagos à G…………….. não foram sujeitos ao imposto sobre os dividendos por estes beneficiarem 
da isenção prevista no artigo 4º da Wet DB, ao passo que foi cobrado o imposto sobre os dividendos, 
à taxa de 25%, sobre os dividendos distribuídos à Amurta e às duas outras sociedades estabelecidas 
em Portugal.

13. Esta cobrança foi objecto de uma reclamação, apresentada em 30 de Janeiro de 2003 pela 
F……….., actuando em nome da Amurta. A referida reclamação foi indeferida por decisão do inspecteur 
van de Belastingdienst/Amsterdam, tendo a Amurta interposto recurso no Gerechtshof te Amsterdam a 
fim de anular a decisão e de obter o reembolso do imposto cobrado sobre os dividendos.

14. Considerando que a resolução do litígio no processo principal requer uma interpretação 
do direito comunitário, o Gerechtshof te Amsterdam decidiu suspender a instância e submeter ao 
Tribunal de Justiça as questões prejudiciais seguintes:

«1. A isenção prevista no artigo 4º da [Wet DB] descrita [nos nºs 5 e 8 do presente acórdão], 
interpretada em conjugação com a isenção prevista no artigo 4º desta mesma lei, é contrária às 
disposições sobre a livre circulação de capitais (artigos 56º CE a 58º CE), uma vez que esta isenção 
só se aplica à distribuição de dividendos a accionistas sujeitos ao imposto sobre o rendimento das 
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pessoas colectivas nos Países Baixos ou a accionistas estrangeiros com estabelecimento estável nos 
Países Baixos ao qual pertençam essas acções, relativamente às quais se aplica a isenção das par-
ticipações prevista no artigo 13º da [Wet Vpb]?

2. Para responder à primeira questão, é relevante saber se o Estado de residência do accionista ou 
da sociedade estrangeira, aos quais não é aplicável a isenção do artigo 4º da [Wet DB], concede a esse 
accionista ou a essa sociedade o crédito integral do imposto neerlandês sobre os dividendos?».

E, respondendo às questões colocadas, o TJUE pronunciou -se da seguinte forma:
«76. Como foi referido no n.º 28 do presente acórdão, a restrição à livre circulação de capitais 

resulta de um tratamento desfavorável dos dividendos pagos às sociedades beneficiárias estabelecidas 
noutro Estado -Membro relativamente ao tratamento reservado aos dividendos pagos às sociedades 
beneficiárias que tenham nos Países Baixos a sua sede ou um estabelecimento estável ao qual perten-
çam as acções da sociedade que procede à distribuição.

77. Decorre também do n.º 39 do presente acórdão que, na medida em que, relativamente ao ob-
jectivo de prevenção da dupla tributação económica, as referidas sociedades beneficiárias se encontrem 
numa situação comparável à das sociedades beneficiárias que tenham nos Países Baixos a sua sede ou um 
estabelecimento estável ao qual pertençam as acções da sociedade que procede à distribuição, o Reino 
dos Países Baixos tem a obrigação de se certificar de que, em relação ao mecanismo previsto pela sua 
legislação nacional para prevenir ou atenuar a tributação em cadeia ou a dupla tributação económica, 
as sociedades beneficiárias estabelecidas noutro Estado -Membro sejam submetidas a um tratamento 
equivalente ao tratamento reservado às sociedades beneficiárias estabelecidas nos Países Baixos.

78. Deste modo, o Reino dos Países Baixos não pode invocar a existência de um benefício con-
cedido unilateralmente por outro Estado -Membro, a fim de se eximir às obrigações que lhe incumbem 
por força do Tratado.

79. Em contrapartida, não se pode excluir que um Estado -Membro consiga garantir o cumpri-
mento das suas obrigações resultantes do Tratado, celebrando uma convenção destinada a evitar a 
dupla tributação com outro Estado -Membro (v., neste sentido, acórdão Test Claimants in Class IV of 
the ACT Group Litigation, já referido, n.º 71).

80. Na medida em que o regime fiscal resultante de uma convenção destinada a evitar a dupla 
tributação faz parte do quadro jurídico aplicável ao processo principal e que foi apresentado como 
tal pelo órgão jurisdicional de reenvio, o Tribunal de Justiça deve tomá -lo em consideração a fim de 
dar uma interpretação do direito comunitário que seja útil ao juiz nacional (v., neste sentido, acórdão 
de 19 de Janeiro de 2006, Bouanich, C -265/04, Colect., p. I 923, n.º 51; e acórdãos, já referidos, Test 
Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, n.º 71, Denkavit Internationaal e Denkavit France, 
n.º 45, assim como Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, n.º 54).

81. No entanto, como referiu o advogado -geral no n.º 85 das suas conclusões, há que declarar 
que nenhum elemento na decisão de reenvio demonstra que o Gerechtshof te Amsterdam pretendeu 
fazer referência às disposições relevantes da CDT.

82. Cabe ao órgão jurisdicional nacional identificar o direito aplicável ao litígio no processo 
principal.

83. Assim, compete ao órgão jurisdicional nacional determinar se há que tomar em consideração 
a CDT no litígio no processo principal e, sendo caso disso, verificar se esta convenção permite neu-
tralizar os efeitos da restrição à livre circulação de capitais salientada no n.º 28 do presente acórdão, 
no âmbito da resposta à primeira questão.

84. Há assim que responder à segunda questão que um Estado -Membro não pode invocar a exis-
tência de um crédito integral de imposto, concedido unilateralmente por outro Estado -Membro a uma 
sociedade beneficiária estabelecida neste último Estado -Membro, a fim de se eximir à obrigação de 
evitar a dupla tributação económica dos dividendos resultantes do exercício do seu poder de tributação, 
numa situação em que o primeiro Estado -Membro evita a dupla tributação económica dos dividendos 
distribuídos às sociedades beneficiárias estabelecidas no seu território. Quando um Estado -Membro 
invoca uma convenção celebrada com outro Estado -Membro, destinada a evitar a dupla tributação, 
cabe ao órgão jurisdicional nacional determinar se há que tomar em consideração essa convenção no 
litígio no processo principal e, sendo caso disso, verificar se esta convenção permite neutralizar os 
efeitos da restrição à livre circulação de capitais.».

Por conseguinte, da jurisprudência comunitária resulta que ainda que da legislação nacional decorra, 
em abstracto, uma restrição à livre circulação de capitais, importa averiguar se, no caso em análise, 
essa restrição, consubstanciada em maior tributação da entidade não residente, vem a ser neutralizada, 
em concreto, por via da Convenção celebrada entre os Estados para evitar a dupla tributação.

Com efeito, se o imposto retido na fonte sobre os dividendos distribuídos por entidade com sede 
em Portugal à sua accionista não residente puder ser recuperado no país de residência, isto é, puder 
ser imputado no imposto sobre o rendimento devido pelas impugnantes na Holanda até ao montante 
da diferença de tratamento, não se verificará discriminação e restrição da livre circulação de capitais. 
Mas se o imposto retido em Portugal não poder ser imputado no imposto devido pelas impugnantes na 
Holanda, em qualquer percentagem, por virtude de a lei holandesa não permitir a dedução, compensação 
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ou recuperação do imposto pago em Portugal aquando da distribuição de dividendos, designadamente 
por estes beneficiarem aí de isenção de imposto, tornar -se -á inequívoca a violação dos invocados prin-
cípios da não discriminação e da livre circulação de capitais.

Em suma, para que se pudesse concluir no sentido da restrição da livre circulação de capitais e do 
carácter discriminatório do regime que sujeita a retenção na fonte as sociedades não residentes (no caso, 
holandesas), teria que ficar demonstrado que por via da retenção na fonte efectuada em Portugal e da 
taxa de imposto holandês incidente sobre os rendimentos obtidos globalmente resultou uma tributação 
mais gravosa para as entidades não residentes do que a aplicável às sociedades residentes.

Ora, a sentença recorrida, apesar de fazer referência, no probatório, ao ADT celebrado entre 
Portugal e a Holanda, assenta a sua decisão, exclusivamente, no confronto das normas do CIRC com 
o acórdão proferido pelo TJUE no processo n.º C -493/09.

É, pois, essencial esclarecer se, e em que medida é que o mencionado ADT, permite, no caso 
concreto, neutralizar a tributação, e, por conseguinte, fazer respeitar a imposição comunitária da livre 
de circulação de capitais, pois que sem isso não é possível, conscientemente, decidir sobre a concreta 
(i)legalidade e anular ou manter as liquidação impugnadas.

Neste cenário, e considerando que este Tribunal de recurso não dispõe de base factual para deci-
dir o presente recurso jurisdicional – uma vez que ele pressupõe uma realidade de facto que não está 
pré -estabelecida nem aqui pode estabelecer -se por virtude de o STA, como tribunal de revista, carecer 
de poderes de cognição em sede de facto – torna -se essencial que o tribunal a quo amplie a matéria de 
facto de modo a fixar o quadro factual suficiente para o julgamento da causa.

Termos em que se impõe anular a sentença impugnada, para ser substituída por outra que decida, 
após ampliação da base factual necessária para a aplicação do direito, de acordo com o que atrás se 
apontou, assim se concedendo provimento ao recurso.

4 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em anular a decisão recorrida, a qual deve ser substituída por outra que decida, após 
ampliação da base factual necessária para a aplicação do direito, de acordo com o que acima se apontou, 
assim se concedendo provimento ao recurso.

Sem custas.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2013 — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.
Processo n.º 734/13 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrida: Câmara Municipal do Porto.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1.Notificada do teor do acórdão proferido por este STA em 13.11.2013 que não admitiu o recurso 

de revista por si interposto do acórdão do TCAN de 08.11.2012 (v. fls. 1746/1772), veio a recorrente 
“A…, SA” requerer a rectificação e a reforma do mesmo acórdão.

2. A recorrente invoca a seguinte argumentação:
a) Quanto à rectificação: deverá ser retificada a referência no acórdão ao TCA Sul, a fls. 22, ficando 

dele a constar TCA Norte, visto que o acórdão recorrido foi proferido pelo TCA Norte.
b) Quanto à reforma do acórdão:
O STA entendeu que só o erro grosseiro justificaria o recurso de revista. Ora, no entender da 

recorrente, no acórdão recorrido existem vários erros grosseiros capazes de justificar o recurso.
Com efeito, o acórdão recorrido ressuscitou a questão já transitada em julgado e conhecida pelo 

TAF do Porto da taxa de compensação que a recorrente não teria impugnado. Ora, a verdade é que 
aquele tribunal declarou tal taxa inconstitucional.

Por outro lado, a recorrente dirigiu o seu requerimento de fls. 785 à 1ª instância, daí que tivesse 
direito a um duplo grau de jurisdição.

A não admissão do recurso viola os princípios do acesso ao direito e ao recurso, da hierarquia 
judicial da formação do caso julgado e do desaforamento.

Vejamos então se esta argumentação merece acolhimento.
3. Relativamente ao pedido de rectificação houve, efectivamente, lapso na menção do TCA Sul 

a fls. 22, já que o acórdão recorrido foi proferido pelo TCA Norte. Sendo assim, será o acórdão recti-
ficado nesta parte.
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4. Quanto ao pedido de reforma desde já se adiantará que o mesmo improcede.
Com efeito, o que a recorrente agora pretende é que este STA tome decisão diferente e contrária da 

do acórdão de 13.11.2013, com fundamento em que o acórdão do TCA Norte conteria erros grosseiros 
(já que não contesta que os outros requisitos do recurso não ocorrem).

Ora, para a recorrente o erro grosseiro consistiria em que a mesma teria também impugnado a taxa 
de compensação e, tanto assim, que o TAF do Porto a teria julgado inconstitucional.

Porém, o acórdão recorrido foi bem claro e decidiu que a mesma questão não havia sido suscitada 
pela recorrente e, por isso, tinha havido excesso de pronúncia da decisão recorrida, louvando -se na 
seguinte argumentação:

“Ora, a questão da conformidade legal e constitucional da referida “Taxa de Compensação”, que 
a impugnante oportunamente pagou, apenas foi introduzida nos autos pela Sra. Juiz a quo e, por causa 
disso, veio posteriormente a impugnante, a fls. 785 a 790, requerer ao Sr. Juiz a quo, invocando a “su-
perveniência” da questão, por só entretanto ter tido conhecimento da mesma na sequência da junção aos 
autos do processo administrativo de licenciamento de obras, onde foi liquidada e cobrada a dita “Taxa”.

Acontece, porém, que a discussão desta questão, independentemente de se concluir pela nulidade 
ou anulabilidade do(s) ato(s) tributário(s) que esteve na génese da sua imposição e consequente pa-
gamento, surge nos autos num momento processual em que já não é possível conceder às partes, em 
especial à entidade impugnada, os respetivos direitos processuais que lhe permitissem contraditar, nos 
termos legalmente estabelecidos, essa mesma questão, tanto mais, que a impugnante carreou para os 
autos novos argumentos de facto e de direito que apenas servem de fundamento ao pedido de ilegalidade 
desta referida “Taxa de Compensação”.

Por outro lado, e como bem se percebe do requerimento de fls. 785 a 790, ao abrigo da invoca-
ção de novas ilegalidades na sequência da junção do PA, a impugnante suscita questões e argumentos 
completamente diferente daquela que havia suscitado ao longo de toda a impugnação.

O ato tributário que vem impugnado tanto pode ser visto como um único ato de liquidação que 
contempla duas “Taxas” completamente diferentes e autónomas entre si, em que a existência de uma 
não depende da outra, sendo por isso um ato cindível de forma autónoma para cada uma das “Taxas”, 
sem que uma das partes afete a outra, ou pode até ser visto como consubstanciando dois atos autónomos 
de liquidação, cfr. doc. 1 junto com a p.i., completamente distintos entre si, mas que foram englobados 
num único título, sendo por isso essa unicidade meramente aparente e formal, sendo certo, no entanto, 
que ambas têm como pressuposto, de forma genérica, o mesmo facto tributário.

Seja de que forma for, a impugnação do “ato” de liquidação de ambas as taxas deveria ter ocorrido 
de forma expressa e individual para cada uma delas na própria p.i., por ser esse o momento processual 
adequado, desde logo porque se tratam de “questões” independentes uma da outra e não de meros 
argumentos jurídicos respeitantes a uma única “Taxa”.

E portanto, face a estes argumentos agora expendidos é forçoso concluir que neste momento não 
pode este Tribunal conhecer “ex novo” da questão da “Taxa de Compensação”, devendo limitar -se a 
julgar nulo, por excesso de pronúncia, o segmento da decisão recorrida onde se conheceu de tal ques-
tão, por a mesma não fazer parte do pedido e causa de pedir que, no momento próprio, balizaram e 
delimitaram a presente impugnação”.

Ora, como se escreveu no acórdão deste STA “… desde logo se vê que a mesma não oferece 
qualquer relevância jurídica ou social. Trata -se de mera questão de rotina apreciada pelo Tribunal 
com fundamento nas peças processuais constantes dos autos, relativamente a cuja decisão não se pode 
atribuir erro manifesto ou grosseiro capaz de justificar a intervenção deste STA no sentido da melhor 
aplicação do direito.

Por outro lado, é irrelevante para o caso que a questão do excesso de pronúncia tivesse sido co-
nhecida em substituição do tribunal de 1ª instância pelo TCA Sul  - na sequência, aliás, de recurso da 
parte contrária  - pois que, extinto o 3º grau de jurisdição, o STA não pode conhecer das decisões dos 
tribunais centrais administrativos proferidas sobre decisões de tribunais de 1ª instância”.

Em conclusão: não parece que o TCA Norte tenha cometido erro grosseiro ao julgar verificado 
o excesso de pronúncia da decisão de 1ª instância; por outro lado, as outras questões suscitadas pela 
recorrente não constituem objecto nem fundamento do recurso de revista.

Assim sendo, indefere -se o pedido de reforma do acórdão.
5. Nestes termos e pelo exposto:
a) Determina -se a rectificação do acórdão de 13.11.2013, ficando a constar de fls. 22 “TCA Norte” 

em vez de “TCA Sul”.
b) Indefere -se o pedido de reforma.
Custas pela recorrente.
Transitado conclua para apreciação do recurso interposto para o Tribunal Constitucional.

Lisboa, 18 de dezembro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Ca-
simiro Gonçalves. 
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 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Revista excecional. Requisitos.

Sumário:

 I — O recurso de revista excecional previsto no artº 150º do CPTA só é admissível se 
for claramente necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estivermos 
perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de 
importância fundamental.

 II — Não se justifica, à luz da apontada disposição legal, a admissão de revista para 
reapreciar a questão de saber se entregues duas declarações de substituição e, se 
analisando a razão da sua entrega, verificamos que, a primeira, ficou a dever -se 
ao cumprimento do artº. 58º  -A do CIRC, em virtude da diferença entre o valor 
patrimonial tributável definitivo e o preço da venda praticado pela impugnante, ve-
rificado em 24 imóveis alienados e, a segunda declaração de substituição, respeita 
a um segundo ajustamento que resultou de facto imputável à impugnante, sendo por 
isso, tal como a Fazenda Público refere, em virtude de um erro de preenchimento 
da declaração, mesmo assim, tem a AT que pagar juros indemnizatórios.

Processo n.º 894/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: A…, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Fazenda Pública veio, ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA, recorrer do acórdão 
proferido pelo TCA Sul em 25.09.2012 no Processo n.º 05612/12 (v. fls. 140/157), apresentando, para 
o efeito, alegações nas quais conclui:

A). A questão ora suscitada, seguindo o que se disse no Acórdão de 29/11/2006. proc. n.º 0729/06 
relativamente aos requisitos para a admissibilidade do recurso de revista, assume relevância jurídica ou 
social, aferida em termos da utilidade jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultra-
passe os limites da situação singular, decorrendo, da interposição do presente recurso, a possibilidade 
de melhor aplicação do direito, tendo como escopo a uniformização do mesmo direito, dado que esta 
questão tem uma capacidade de se repetir num número indeterminado de casos futuros.

B). A questão que se pretende seja considerada pelo Tribunal “ad quem" no presente recurso de 
revista é, pois, a de saber se entregues duas declarações de substituição e, se analisando a razão da sua 
entrega, verificamos que, a primeira, ficou a dever -se ao cumprimento do artº. 58º  -A do CIRC, em 
virtude da diferença entre o valor patrimonial tributável definitivo e o preço da venda praticado pela 
impugnante, verificado em 24 imóveis alienados e, a segunda declaração de substituição, respeita a 
um segundo ajustamento que resultou de facto imputável à impugnante, sendo por isso, tal como a 
Fazenda Público refere, em virtude de um erro de preenchimento da declaração, mesmo assim, tem a 
AT que pagar juros de mora.

C). Tal questão configura -se como uma questão "Tipo" suscetível de se repartir num número 
indeterminado de vezes de casos futuros de assaz complexidade, face aos contornos da mesma e que 
reclama, por isso, a intervenção do órgão de cúpula da justiça administrativa.

D). É nosso entendimento que, o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito uma errada 
interpretação e aplicação da lei aos factos, pelo que, não se deve manter.

E). É que, o legislador só consagrou o direito a juros, quando estivessem preenchidos os requisitos 
previstos no n.º 3 e 6 do artº 96º do CIRC e, no caso dos autos, não estão preenchidos tais requisitos, em 
virtude do impugnante ter apresentado uma declaração contendo erros de preenchimento e, foi por esse 
motivo, que a Fazenda Pública, na nova liquidação, não atribuiu quaisquer juros indemnizatórios.

F). Donde, a AT concluiu que quando a impugnante entregou a primeira declaração Mod. 22, não 
apresentou os dados reais, conforme se veio a demonstrar pela entrega da segunda e terceira declaração 
Mod. 22 referentes ao mesmo período.

G). Assim, logo que a impugnante veio entregar as declarações de substituição, alterando os re-
sultados, deixou de preencher a alínea a) do n.º 3 do artº 43º LGT, uma vez que nos termos do n.º 3 do 
artº 96º do CIRC, a AF deixou de estar em falta quanto à restituição oficiosa do imposto.
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H). Só no caso em que a declaração periódica seja apresentada dentro do prazo legal consagrado 
para o efeito, ou seja, até 31 de maio do ano seguinte, e desde que a mesma não contenha erros de 
preenchimento, é que o reembolso deve ser efetuado pela AT até ao fim do terceiro mês imediato ao 
da sua apresentação ou envio.

I). O que não aconteceu, como está profusamente documentado nos autos.
J). Concluindo -se, pois, que não existiu qualquer erro por parte do Estado  - fisco, mas sim por 

parte da impugnante, o que faz com que não estejam preenchidos os requisitos para pagamento dos 
juros indemnizatórios.

K). Donde, a AT concluiu que quando a impugnante entregou a primeira declaração Mod.22, não 
apresentou os dados reais, conforme se veio a demonstrar pela entrega da segunda e terceira declaração 
Mod. 22 referentes ao mesmo período.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser admitido o presente recurso de 
revista e, analisado o mérito do recurso, deve ser dado provimento ao mesmo, revogando -se o Acórdão 
recorrido, com todas as legais consequências.

2. Em contra -alegações, veio a recorrida concluir:
a) O douto acórdão recorrido foi objeto de notificação à Representação da Fazenda Pública por 

registo datado de 26 de setembro de 2012 (quarta feira);
b) Presume -se, em conformidade, que a notificação se tornou perfeita no dia 01 de outubro de 

2012 (segunda feira);
c) O prazo para interposição de recurso é de 30 dias (artº. 144º, n.º 1 do CPTA);
d) Prazo este que terminava a 31 de outubro de 2012 (quarta feira);
e) O requerimento de interposição de recurso foi apresentado a 02 de novembro de 2012;
f) Ou seja, fora do prazo estabelecido no artº. 144º, n.º 1 do CPTA;
g) Nos termos do disposto no artº. 145º do CPC aplicável ao contencioso administrativo por força 

do disposto no artº. lº do CPTA, o ato pode ser praticado dentro dos três primeiros dias úteis subsequentes 
ao termo do prazo, mediante o pagamento imediato de uma multa;

h) Nos autos, foi entregue o requerimento sem qualquer referência que a entrega tardia ocorria ao 
abrigo da citada disposição legal, não tendo sido efetuado o pagamento da multa em causa, pagamento 
esse que, conforme resulta claramente da transcrita norma legal, constitui condição de validade da 
prática do ato;

i) Consequentemente, o presente recurso não deve ser admitido, por ser extemporâneo;
j) Ainda que não se considere o presente recurso extemporâneo, o mesmo não deve ser admitido, 

dado que não se verificam os requisitos para a sua admissibilidade constantes do artº. 150º do CPTA;
k) O recurso de revista não é um recurso ordinário, motivado pela discordância de uma das partes 

em relação à decisão proferida, mas de uma válvula de segurança jurídica a utilizar com parcimónia e 
apenas quando razões preponderantes o justifiquem;

l) A regra no contencioso tributário é o duplo grau de jurisdição, pelo que um triplo grau apenas 
pode ser aceite quando estejam em causa questões de especial complexidade jurídica e importância 
para a própria paz jurídica;

m) O triplo grau de jurisdição é admitido em casos muito particulares, pelo que, em abstrato, a 
Representação da Fazenda Pública poderia seguir três caminhos distintos, quando pretende ver reapre-
ciada uma questão que já foi objeto de uma decisão de recurso:

• o recurso excecional de revista, como fez, a nosso ver, e como se demonstrou, sem estarem 
verificados os requisitos legais de admissibilidade;

• o recurso extraordinário para uniformização de jurisprudência, nos termos dos arts. 280º, n.º 2 
e 284º do CPPT, o que, no caso em apreço, seria manifestamente impossível, por inexistência de juris-
prudência, em sentido contrário, sobre idêntica factualidade;

. por fim, o recurso para o Tribunal Constitucional, expoente máximo da legalidade e dos fun-
damentos do Estado de Direito, o que também não seria possível, por não ter sido suscitada qualquer 
questão de alegada violação da Constituição da República Portuguesa nos autos.

n) Mas, na verdade, é que nenhum destes meios de reação, que têm em comum o nobre propósito 
de defesa da segurança e estabilidade jurídica, se adequa a satisfazer as pretensões da Fazenda Pública, 
por não se verificarem as circunstâncias excecionalmente graves e atentórias da boa aplicação do Direito 
de que todos dependem;

o) A jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo tem reconhecido, de forma uniforme, 
repetida e pacífica, a natureza excecional deste recurso;

p) O STA tem reafirmado que só se justifica a admissão do recurso de revista quando:
 - a questão a apreciar seja de complexidade jurídica superior ao comum, em razão da dificuldade 

das operações exegéticas a efetuar, da complexidade do enquadramento normativo;
 - haja necessidade de compatibilizar diferentes regimes potencialmente aplicáveis;
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 - esteja em causa uma questão que revele especial capacidade de repercussão social ou da contro-
vérsia relativamente a futuros casos do mesmo tipo, em que possa entrever a existência de interesses 
comunitários;

q) Entende, ainda, o STA que possa haver admissão de revista quando a decisão recorrida suscite 
fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, 
gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios;

r) O ónus de demonstrar a verificação dos requisitos legais de admissibilidade do recurso de 
revista impende sobre o recorrente;

s) Este ónus não se considera verificado mediante a mera indicação das condições legais de 
admissibilidade do recurso, previstas no artº. 150º do CPTA sem, contudo, explicar em que medida a 
decisão recorrida assume particular relevância jurídica ou social, por se tratar de matéria com impor-
tância fundamental, ou por que motivo a admissão do recurso é claramente necessária para uma melhor 
aplicação do Direito;

t) A Representação da Fazenda Pública não demonstrou, no requerimento de interposição de 
recurso, em que medidas se verificam as respetivas condições legais;

u) Não o fez porque as condições legais de admissibilidade do recurso de revista não se mostram 
preenchidas;

v) A Fazenda Pública tem tentado utilizar a figura do recurso de revista de modo abusivo, bana-
lizando um instrumento extraordinário de defesa da legalidade;

w) O recurso de revista não deve ser admitido, por não estarem verificados os requisitos de ad-
missibilidade consagrados no artº. 150º do CPTA;

x) Caso assim não se entenda, o que se admite por mera cautela e sem conceder, não pode o ilustre 
Tribunal ad quem deixar de confirmar o entendimento constante do douto acórdão recorrido;

y) Com efeito, o reembolso de IRC, quando a declaração de rendimentos tiver sido entregue no 
prazo legal e sem conter erros de preenchimento, deve ocorrer até ao final do mês de agosto;

z) Se este prazo não for cumprido, são devidos juros indemnizatórios ao contribuinte, como forma 
de o ressarcir pela privação da quantia que lhe é devida;

aa) Contudo, para proteger a Administração Fiscal, a obrigação de reembolsar o contribuinte neste 
prazo é afastada quando a declaração de rendimentos contenha erros de preenchimento;

bb) Não é exigível que uma declaração que apresente contradições, rasuras ou intelegibilidades 
seja apreciada no mesmo curto hiato de tempo que uma tenha sido preenchida;

cc) O ajustamento positivo ao lucro tributável, por força do disposto no então artº 58º -A do 
CIRC – actual artº 64º  - não cabe no conceito de erro de preenchimento;

dd) Seria de todo injusto, e manifestamente ilegal, que, tendo a ora recorrida corrigido, em tempo, 
a sua declaração de rendimentos para nela refletir o resultado tardio das avaliações patrimoniais de 
imóveis que alienou durante o exercício de 2004, o seu direito ao recebimento de juros indemnizatórios 
fosse afetado;

ee) Em especial quando a realização tardia das avaliações é imputável à Administração Fiscal e 
gera imposto a favor do Estado;

ff) A ora recorrida fez também correções que se traduziram num acréscimo de tributação autónoma, 
mas, como se sabe, a tributação autónoma é independente do apuramento do resultado do exercício, já 
que, ao contrário do IRC, não tributa rendimento, mas sim despesa;

gg) Daí que seja possível um contribuinte apurar prejuízos  - ou seja, não ter rendimento tributá-
vel - mas ter de proceder a pagamentos, a título de tributação autónoma; foi, aliás, o que sucedeu com 
a ora recorrida no exercício de 2004;

hh) Em qualquer das liquidações  - a inicial e as efetuadas após a entrega das declarações de subs-
tituição  - o montante do IRC a devolver foi exatamente o mesmo;

ii) Também o montante de juros indemnizatórios calculados pela Administração Fiscal na primeira 
liquidação efetuada é inteiramente coincidente com o montante de juros indemnizatórios que foram 
reclamados em sede de impugnação judicial e cujo direito ao recebimento foi reconhecido no douto 
acórdão recorrido.

jj) Fica, assim, inequivocamente demonstrado que as declarações de substituição não visaram 
corrigir/mitigar quaisquer erros de preenchimento que tenham motivado um atraso da atuação da 
Administração Fiscal ou influenciado o valor do imposto a receber e, consequentemente, dos juros 
indemnizatórios.

Por tudo o exposto, o recurso de revista não deve ser admitido, porquanto foi apresentado fora 
do prazo legal. Caso assim não se entenda, sempre terá de se declarar a inadmissibilidade do recurso, 
por não se verificarem os requisitos legais de admissibilidade consagrados no artº. 150º do CPTA. E, 
se assim não se entender, não poderá deixar de ser confirmado e mantido o douto Acórdão recorrido, 
assim se fazendo a verdadeira e costumada
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JUSTIÇA!
3. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 257/258.
4. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A) A Impugnante é uma sociedade anónima que se dedica à atividade de "Outra Intermediação 

Monetária”, inscrita com o CAE 64.190, estando enquadrada, em sede de IRC, no regime normal de 
tributação e, em sede de IVA no regime de isenção temporária  - cfr. fls. 66 dos Autos.

B) Em 31/05/2005, a Impugnante entregou a declaração de rendimentos Modelo 22 n.º 3298-
-2005 -C40160  - 9 referente ao exercício de 2004  - cfr. fls. 20 a 23 e 66 dos Autos.

C) Em 20/10/2005, foi emitida pela DGCI a liquidação n.º 20052510354812, cujo teor aqui se dá 
por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, tendo apurado um reembolso no montante 
de 69.747.491,50€, no qual estavam incluídos juros indemnizatórios no valor de 380.095,32€  - cfr. 
fls. 25 dos Autos e fls. 45 do Processo de Reclamação em apenso.

D) Em 27/01/2006, a impugnante entregou a declaração de substituição Mod. 22 de IRC n.º 3298-
-2006 -C0071 -17, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e onde 
consta que declarou no campo 9, o prejuízo fiscal de 686.560.362,11€  - cfr. fls. 29 dos Autos.

E) Em 30/01/2006, a impugnante entregou a declaração de substituição Mod. 22 de IRC n.º 3298-
-2006 -C007903, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, na qual 
declarou no campo 9 um prejuízo fiscal de 685.032.912,36€  - cfr. fls. 66 dos Autos.

F) Em 09/02/2006, a impugnante recebeu a liquidação de IRC relativa ao exercício de 2004, com 
o n.º 20062510002867 e a nota de compensação n.º 2006 00000196807, com um saldo a pagar no valor 
de 380.797,63€  - cfr. fls. 39 a 41 dos Autos.

G) Em 13/03/2006, a nota de compensação referida em F) foi paga  - cfr. fls. 41 dos Autos.
H) Em 11/07/2006, a Impugnante apresentou no Serviço de Finanças de Lisboa  - 5, a reclamação 

graciosa referente à liquidação de IRC de 2004  - cfr. fls. 2 do Processo de Reclamação em apenso.
I) Em 13/05/2009, a Impugnante recebeu o ofício constante a fls. 66 do Processo de Reclamação 

apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e onde consta o 
seguinte: “(…) Fica V. Exa por este meio notificado (a) que a reclamação acima fundamentação que 
se junta. (…)”.

J) A presente PI deu entrada no presente tribunal em 25/05/2009  - cfr. fls. 2 dos Autos.
5. Cumpre agora decidir.
Nas suas contra -alegações a recorrida veio suscitar duas questões:
a) A intempestividade do recurso (conclusões a) a i));
b) A inverificação dos requisitos de admissão do recurso.
Comecemos por conhecer da 1ª questão.
Conforme bem refere a recorrida, tendo a notificação do acórdão recorrido ocorrido em 26 de 

setembro de 2012, o prazo para o recurso, previsto no artº 144º, n.º 1 do CPTA, terminou em 31 de 
outubro de 2012.

Ora, a recorrente remeteu por via eletrónica o seu requerimento de recurso e alegações nessa data 
(v. fls. 186/189).

O que foi apresentado em 2 de novembro foi o original daquelas peças processuais (v. fls. 198).
Assim sendo, o recurso foi tempestivamente interposto
6. Vejamos agora se ocorrem os requisitos de admissão do recurso de revista.
6.1. O artº 150º citado, estabelece o seguinte:
“1. Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou 
quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

2. A revista só pode ter como fundamento a violação de lei substantiva ou processual.
3. Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente 

o regime jurídico que julgue adequado.
4. O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objeto 

de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova 
para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.

5. A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do n.º 1 
compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objeto de apreciação preliminar sumária, a 
cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso 
Administrativo”.

Sobre essa relevância jurídica ou social, de importância fundamental ou da necessidade da admissão 
do recurso para uma melhor aplicação do direito, esta Secção tem -se pronunciado de forma reiterada e 
uniforme, pelo que iremos aqui reproduzir parte do que ficou escrito nesta matéria no recente acórdão 
de 25.09.2013 – Processo n.º 01013/13.
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“2. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal.

Tal preceito prevê, assim, a possibilidade recurso de revista excecional para o STA quando esteja 
em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de im-
portância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito.

Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excecionalidade deste recurso, 
referindo que ele só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito, sob pena de se desvir-
tuarem os fins tidos em vista pelo legislador.

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

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

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

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

Deste modo, e como repetidamente tem sido afirmado pela jurisprudência, o que em primeira 
linha está em causa no recurso excecional de revista não é a solução concreta do caso subjacente, não 
é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo 
a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional, pois que para isso 
existem os demais recursos, ditos ordinários”!.

6.2. Vejamos então se, no caso dos autos, tais requisitos se verificam.
De acordo com a conclusão da B) das alegações da recorrente, a questão a conhecer no recurso 

é a de saber se entregues duas declarações de substituição e, se analisando a razão da sua entrega, 
verificamos que, a primeira, ficou a dever -se ao cumprimento do artº. 58º  -A do CIRC, em virtude da 
diferença entre o valor patrimonial tributável definitivo e o preço da venda praticado pela impugnante, 
verificado em 24 imóveis alienados e, a segunda declaração de substituição, respeita a um segundo 
ajustamento que resultou de facto imputável à impugnante, sendo por isso, tal como a Fazenda Pública 
refere, em virtude de um erro de preenchimento da declaração, mesmo assim, tem a AT que pagar juros 
indemnizatórios (e não de mora, como referido na conclusão).

O acórdão recorrido decidiu a questão argumentando, em síntese, da seguinte forma:
“Assim sendo, como é, comprovado que está nos autos que em 30/05/2005, a Impugnante entre-

gou a declaração de rendimentos Modelo 22 n.º … referente ao exercício de 2004, como prescrito pelo 
art. 112º n.º 1 do CIRC, sendo que em 20/10/2005, foi emitida pela DGCI a liquidação n.º …, cujo teor 
aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, tendo apurado um reembolso no 
montante de 69.747.491,50€, e sem que haja registo, apontamento, de a declaração em apreço conter 
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erros de preenchimento, emergiu, para a AT, o dever de reembolsar, àquela, este montante, até ao fim 
do mês de agosto de 2009, verificando -se que, não tendo sido cumprido tal prazo, bem andou a AT ao 
incluir naquela liquidação juros indemnizatórios no valor de 380.095,32€.

Deste modo, impõe -se, portanto, concluir que a AT ponderou a situação, num primeiro momento, 
em termos adequados, desenvolvendo depois uma conduta que não tem apoio na lei, pois que não existe 
qualquer fundamento para recusar a liquidação dos juros indemnizatórios nos termos propostos pela 
Recorrente, o que significa que a sentença recorrida procedeu a uma incorreta aplicação do direito 
à factualidade apurada, pelo que incorreu em erro de julgamento devendo ser revogada por via da 
procedência do presente recurso, devendo reconhecer -se o direito da ora Recorrente ao recebimento 
de juros indemnizatórios sobre o valor do IRC a reembolsar, contados desde 01 de setembro a 28 de 
outubro de 2005, no montante de € 380.095,32 (trezentos e oitenta mil, noventa e cinco euros e trinta 
e dois cêntimos)”.

Temos então que o tribunal recorrido decidiu a questão apreciando os factos e, nomeadamente, a 
inexistência de erros de preenchimento da declaração.

Estamos, por isso, perante uma situação pontual e fatual, pouco suscetível de se repetir em outros 
casos concretos, sem relevância do ponto de vista social.

Também do ponto de vista jurídico não se vê que a questão seja complexa ou melindrosa de molde 
a suscitar a intervenção deste STA para resolver divergências que se possam suscitar na jurisprudência. 
Aliás, a recorrente não alega sequer doutrina ou jurisprudência que se tenha pronunciado em sentido 
contrário ao decidido e que demonstre a necessidade de clarificação jurídica.

Finalmente, o fundamento da melhor aplicação do direito tem de resultar do fato de a decisão se 
mostrar ferida de erro manifesto ou grosseiro, o que não é o caso dos autos. Na verdade, o acórdão re-
corrido, louvando -se na sua interpretação da lei e nos factos concretos dos autos, conclui que inexistindo 
erros no preenchimento da declaração, a AT deveria pagar juros indemnizatórios por atraso no reembolso.

De todo o modo, ainda que existisse erro de julgamento, esse erro, só por si, não justificaria a 
admissão do recurso, pois que não estamos perante 3º grau de jurisdição.

Em resumo: não ocorrem os requisitos para a admissão da revista, com ela se pretendendo apenas 
manifestar a discordância com o decidido, o que está fora do âmbito do presente recurso de revista.

7. Nestes termos e pelo exposto, decide -se não admitir o recurso.

Lisboa, 18 de dezembro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Ca-
simiro Gonçalves. 

 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.
Processo n.º 901/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A…, Lda., com os demais sinais dos autos, notificada do acórdão proferido em 13/11/2013 
(fls. 295 a 312 dos autos) que negou provimento ao recurso por si interposto da sentença do Tribunal 
Administrativo Fiscal de Viseu, que julgara improcedente a impugnação judicial deduzida contra o 
acto de indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de taxa de promoção relativa 
ao mês de Dezembro de 2008, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, vem, ao abrigo do disposto 
no art. 125º do CPPT e nos arts. 668º, n.º 1, alínea d) e n.º 4, 716º, 203º, n.º 1 e 205º, n.º 1 do CPC 
(redacção ao tempo) e nos termos de fls. 318 a 331 dos autos, arguir nulidades processuais decorrentes 
da violação do princípio do contraditório e por ter sido apreciada matéria de facto, bem como invocar 
a nulidade do próprio acórdão, por omissão de pronúncia, quer por não se ter declarado incompetente 
em razão da hierarquia (já que se trata de excepção que é de conhecimento oficioso), quer por não se 
ter pronunciado sobre a violação de normas comunitárias (em concreto, a norma constante do n.º 4 do 
art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão — e bem assim o vício de inconstitucionalidade 
(ao não proceder ao requerido reenvio prejudicial para o TJUE, em alegada violação do parágrafo 3 do 
art. 267º do TFUE e do art. 8º da CRP.

2. Respondeu o Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., nos termos de fls. 333 a 338 dos autos, no 
sentido de que inexistem inequivocamente as nulidades arguidas, devendo manter -se “in totum” o 
acórdão proferido.

3. Dispensando -se os Vistos, dada a simplicidade da questão, cabe deliberar.
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4. Apreciando, pois:
O acórdão ora reclamado limita -se a reiterar, acolhendo na íntegra e reproduzindo a respectiva 

fundamentação, o já então decidido por acórdão deste Supremo Tribunal, de 23/4/2013, proferido no 
recurso n.º 29/13.

A este acórdão foram, entretanto, também imputadas, pela recorrente, nulidades e inconstitucio-
nalidade (nulidades por violação do princípio do contraditório e por contradição entre os fundamentos 
e a decisão e inconstitucionalidade pela decisão de não reenvio), sendo que as demais também arguidas 
nos presentes autos o foram igualmente em relação ao acórdão deste STA, proferido no rec. n.º 1503/12. 
E em ambos os casos, todas foram julgadas não verificadas e improcedentes por acórdãos deste mesmo 
STA, de 26/6/2013, proferidos nos ditos recursos nºs. 29/13 e 1503/12.

É este julgamento que também aqui se reitera, nos termos e com os fundamentos constantes 
desses acórdãos do STA (de 26/6/2013  - recursos nºs. 29/13 e 1503/12), para os quais se remete, salvo 
quanto à alegada nulidade resultante de contradição entre os fundamentos e a decisão, não arguida nos 
presentes autos.

Razão pela qual e consequentemente se indeferirá o requerido.
DECISÃO
Assim, nos termos e pelos fundamentos, na parte aplicável, constantes dos preditos acórdãos deste 

STA, de 26/6/2013 (recs. nºs. 29/13 e 1503/12), acordam os juízes da secção de Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o requerido.

Custas pela requerente.
Junte cópia certificada dos acórdãos proferidos em 26/6/2013 nos procs. nºs. 29/13 e 1503/12.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Pedro Delgado — Valente 
Torrão.

Nota: Os acórdãos supra identificados encontram -se publicados em apêndice ao Diário da 
República, nos volumes correspondentes às datas em que foram proferidos. 

 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.
Processo n.º 1081/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1  - RELATÓRIO
1. A…, Lda., com os demais sinais dos autos, notificada do acórdão proferido em 9 de Outubro 

de 2013 (a fls. 389 a 422 dos autos) que negou provimento ao recurso por si interposto da sentença do 
Tribunal Administrativo Fiscal de Viseu, que julgara improcedente a impugnação judicial deduzida contra 
o acto de indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de taxa de promoção relativa 
ao mês de Abril de 2003, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, vem, ao abrigo do disposto no 
art. 125º do CPPT e nos arts. 615º n.º 1 alínea d) (anterior artigo 668º n.º 1 alínea d)), 615º n.º 4 (anterior 
artigo 668º, n.º 4) 666º (anterior 716º), 197º n.º 1 (anterior 203º, n.º 1) e 199º n.º 1 (anterior 205º, n.º 1 do 
CPC), arguir nulidades processuais decorrentes da violação do princípio do contraditório e por ter sido 
apreciada matéria de facto, bem como invocar a nulidade do próprio acórdão, por omissão de pronúncia, 
quer por não se ter declarado incompetente em razão da hierarquia (já que se trata de excepção que é de 
conhecimento oficioso), quer por não se ter pronunciado sobre a violação de normas comunitárias (em 
concreto, a norma constante do n.º 4 do art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão - e 
bem assim o vício de inconstitucionalidade (ao não proceder ao requerido reenvio prejudicial para o 
TJUE, em alegada violação do parágrafo 3 do art. 267º do TFUE e do art. 8º da CRP.

2. Respondeu o Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., nos termos de fls. 443 a 448 dos autos, no 
sentido de que inexistem inequivocamente as nulidades arguidas, devendo manter -se “in totum” o 
acórdão proferido.

3. Dispensando -se os Vistos, dada a simplicidade da questão, cabe deliberar.
4. Apreciando, pois:
O acórdão ora reclamado limita -se a reiterar, acolhendo na íntegra e reproduzindo a respectiva 

fundamentação, o já então decidido por acórdão deste Supremo Tribunal, de 26/06/2013, proferido no 
recurso nº29/13.
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A este acórdão foram, entretanto, também imputadas, pela recorrente, nulidades e inconstitucio-
nalidade (nulidades por violação do princípio do contraditório e por contradição entre os fundamentos 
e a decisão e inconstitucionalidade pela decisão de não reenvio), sendo que as demais também arguidas 
nos presentes autos o foram igualmente em relação ao acórdão deste STA, proferido no rec. n.º 1503/12. 
E em ambos os casos, todas foram julgadas não verificadas e improcedentes por acórdãos deste mesmo 
STA, de 26/6/2013, proferidos nos ditos recursos nºs. 29/13 e 1503/12.

É este julgamento que também aqui se reitera, nos termos e com os fundamentos constantes 
desses acórdãos do STA (de 26/6/2013  - recursos nºs. 29/13 e 1503/12), para os quais se remete, salvo 
quanto à alegada nulidade resultante de contradição entre os fundamentos e a decisão, não arguida nos 
presentes autos.

Razão pela qual e consequentemente se indeferirá o requerido.
DECISÃO
Assim, nos termos e pelos fundamentos, na parte aplicável, constantes dos preditos acórdãos deste 

STA, de 26/6/2013 (recs. nºs. 29/13 e 1503/12), acordam os juízes da secção de Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o requerido.

Custas pela requerente.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Valente Torrão — Isabel Mar-
ques da Silva. 

 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.

Processo n.º 1138/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1  - RELATÓRIO
1. A…, Lda., com os demais sinais dos autos, notificada do acórdão proferido em 9 de Outubro 

de 2013 (a fls. 383 a 417 dos autos) que negou provimento ao recurso por si interposto da sentença do 
Tribunal Administrativo Fiscal de Viseu, que julgara improcedente a impugnação judicial deduzida 
contra o acto de indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de taxa de promoção 
relativa ao mês de Setembro de 2002, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, vem, ao abrigo do 
disposto no art. 125º do CPPT e nos arts. 615º n.º 1 alínea d) (anterior artigo 668º n.º 1 alínea d)), 
615º n.º 4 (anterior artigo 668º, n.º 4) 666º (anterior 716º), 197º n.º 1 (anterior 203º, n.º 1) e 199º n.º 1 
(anterior 205º, n.º 1 do CPC), arguir nulidades processuais decorrentes da violação do princípio do 
contraditório e por ter sido apreciada matéria de facto, bem como invocar a nulidade do próprio acór-
dão, por omissão de pronúncia, quer por não se ter declarado incompetente em razão da hierarquia 
(já que se trata de excepção que é de conhecimento oficioso), quer por não se ter pronunciado sobre a 
violação de normas comunitárias (em concreto, a norma constante do n.º 4 do art. 2º do Regulamento 
(CE) n.º 1998/2006, da Comissão  - e bem assim o vício de inconstitucionalidade (ao não proceder ao 
requerido reenvio prejudicial para o TJUE, em alegada violação do parágrafo 3 do art. 267º do TFUE 
e do art. 8º da CRP.

2. Respondeu o Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., nos termos de fls. 440 a 445 dos autos, no 
sentido de que inexistem inequivocamente as nulidades arguidas, devendo manter -se “in totum” o 
acórdão proferido.

3. Dispensando -se os Vistos, dada a simplicidade da questão, cabe deliberar.
4. Apreciando, pois:
O acórdão ora reclamado limita -se a reiterar, acolhendo na íntegra e reproduzindo a respectiva 

fundamentação, o já então decidido por acórdão deste Supremo Tribunal, de 26/06/2013, proferido no 
recurso nº29/13.

A este acórdão foram, entretanto, também imputadas, pela recorrente, nulidades e inconstitucio-
nalidade (nulidades por violação do princípio do contraditório e por contradição entre os fundamentos 
e a decisão e inconstitucionalidade pela decisão de não reenvio), sendo que as demais também arguidas 
nos presentes autos o foram igualmente em relação ao acórdão deste STA, proferido no rec. n.º 1503/12. 
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E em ambos os casos, todas foram julgadas não verificadas e improcedentes por acórdãos deste mesmo 
STA, de 26/6/2013, proferidos nos ditos recursos nºs. 29/13 e 1503/12.

É este julgamento que também aqui se reitera, nos termos e com os fundamentos constantes 
desses acórdãos do STA (de 26/6/2013  - recursos nºs. 29/13 e 1503/12), para os quais se remete, salvo 
quanto à alegada nulidade resultante de contradição entre os fundamentos e a decisão, não arguida nos 
presentes autos.

Razão pela qual e consequentemente se indeferirá o requerido.
DECISÃO
Assim, nos termos e pelos fundamentos, na parte aplicável, constantes dos preditos acórdãos deste 

STA, de 26/6/2013 (recs. nºs. 29/13 e 1503/12), acordam os juízes da secção de Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o requerido.

Custas pela requerente.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Valente Torrão — Isabel Mar-
ques da Silva. 

 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.

Processo n.º 1147/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

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

1. A…, Lda., recorrente nos presentes autos, notificada do acórdão proferido em 30 de Outubro 
2013, que negou provimento ao recurso por si interposto da sentença do Tribunal Administrativo Fiscal 
de Viseu, que julgou totalmente improcedente a impugnação judicial deduzida contra o indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa do acto de liquidação de taxa de promoção relativa ao mês de Outubro de 
2008, vem, ao abrigo do disposto nos artigos 615.º, n.º 1, alínea d) (anterior artigo 668.º, n.º 1, alínea d)), 
615, n.º 4 (anterior artigo 668.º, n.º 4), 666.º (anterior artigo 716º), 197.º, n.º 1 (anterior artigo 203.º, 
n.º 1) e 199.º, n.º 1 (anterior artigo 205.º, n.º 1), todos do Código do Processo Civil, aplicável ex vi do 
disposto na alínea e) do artigo 2.0 do CPPT, e nos termos de fls. 383 a 396 dos autos, imputar ao referido 
Acórdão nulidades por violação do princípio do contraditório, por apreciação de matéria de facto e 
violação da competência em razão da hierarquia, bem como por omissão de pronúncia  - por alegada 
violação de regras comunitárias (em concreto, a norma constante do n.º 4 do artigo 2.º do Regulamento 
(CE) n.º 1998/2006, da Comissão, matéria que alega ser de conhecimento oficioso — e bem assim o 
vício de inconstitucionalidade (ao não proceder ao reenvio prejudicial para o TJUE requerido pela então 
recorrente e ao não aplicar aos presentes autos a norma ínsita do n.º 4 do artigo 2.º do mencionado 
Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão), por alegada violação do artigo 8.º da Constituição da 
República Portuguesa e, no primeiro caso, também do princípio do juiz legal/natural.

2. Respondeu o Instituto da Vinha e do Vinho, IP., nos termos de fls. 398 e segs., no sentido 
de que inexistem inequivocamente as nulidades arguidas, devendo manter -se “in totum” o acórdão 
proferido.

3. Foram dispensados os vistos, dada a simplicidade da questão.
Cumpre, pois, apreciar e decidir.
4. Apreciando.
O Acórdão proferido nos presentes autos limita -se a reiterar, acolhendo na íntegra e reproduzindo 

a respectiva fundamentação, o já então decidido pelo Acórdão deste Supremo Tribunal de 23 de Abril 
de 2013, proferido no recurso n.º 29/13.

Este Acórdão 29/13 foi entretanto também arguido de algumas nulidades e inconstitucionalidade 
pela recorrente (nulidades por violação do princípio do contraditório e por contradição entre os funda-
mentos e a decisão e inconstitucionalidade pela decisão de não reenvio), sendo que as demais também 
arguidas nos presentes autos o foram igualmente em relação ao Acórdão deste Supremo Tribunal profe-
rido no rec. n.º 48/13, sendo que, em ambos os casos, todas foram julgadas inverificadas por Acórdãos 
deste Supremo Tribunal do passado dia 26 de Junho (proferidos nos recursos n.ºs 29/13 e 48/13).

É este julgamento que também aqui se reitera, nos termos e com os fundamentos constantes dos 
Acórdãos do STA de 26 de Junho de 2013  - recursos n.ºs 29/13 e 48/13.

Razão pela qual se indeferirá o requerido.
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 - Decisão  -
5. Assim, nos termos e pelos fundamentos constantes dos Acórdãos deste STA de 26 de Junho de 

2013 (rec. n.ºs 29/13 e 48/13), cuja cópia deve ser junta, acordam os juízes da secção de Contencioso 
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o requerido.

Custas pela requerente.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Valente 
Torrão.

Nota: Os acórdãos supra identificados encontram -se publicados em apêndice ao Diário da 
República, nos volumes correspondentes às datas em que foram proferidos. 

 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Revista excecional (artigo 150.º do CPTA). Pressupostos.

Sumário:

 I — O recurso de revista excecional previsto no artigo 150.º do CPTA só é admissível 
se for claramente necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estiver-
mos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista 
de importância fundamental.

 II — Não se justifica, à luz da apontada disposição legal, a admissão de revista para 
a questão de determinar se uma informação, solicitada por contribuinte sem que 
o mesmo expressamente faça menção do regime da informação vinculativa, pres-
tada por uma Direção de Serviços e sancionada pelo Subdiretor -Geral para essa 
mesma área consubstancia, ou não, uma informação vinculativa.

Processo n.º 1178/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. A Fazenda Pública veio recorrer do acórdão do TCA Sul, de 22 de novembro de 2013 
(v. fls. 689/718), ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA, apresentando, para o efeito, alegações 
nas quais conclui:

A) Quanto à questão de determinar se uma informação, solicitada por contribuinte sem que o 
mesmo expressamente faça menção do regime da informação vinculativa, prestada por uma Direção 
de Serviços e sancionada pelo Subdiretor -Geral para essa mesma área consubstancia, ou não, uma 
informação vinculativa, verificam -se os requisitos que permitem a interposição de recurso de revista 
para o STA, nos termos do artº 150º do CPTA.

B) Uma vez que, tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos da utilidade 
jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular, 
decorrendo, da interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo 
como escopo a uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num 
número indeterminado de casos futuros.

C) Assim, tal questão assume particular relevância jurídica ou social, atenta a necessidade de uma 
melhor aplicação do direito neste e em outros casos futuros, tendo em conta não só a pertinência da 
questão jurídica centrada na determinação do regime da informação vinculativa que interessa a todos 
os sujeitos passivos mas também, no facto de estar em causa a interpretação desse mesmo regime de 
uma forma diferente daquela que é defendida pela AT e que deve ser reanalisada e apreciada pelo STA, 
dada a sua importância, de forma a gerar um entendimento e aplicação uniforme daquele regime da 
informação vinculativa.

D) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre ma-
téria sobre a qual é admissível existirem dúvidas interpretativas na aplicação do quadro legal relativo 
a pedidos de informação vinculativa que não são como tal identificados e nem são dirigidos ao Diretor-
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-Geral dos Impostos, sendo certo, por outro lado, que a resposta a dar a essa questão, pode interessar 
a um leque alargado de interessados.

E) Quanto ao mérito do presente recurso, o acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, 
uma errada interpretação e aplicação dos artigos 68º da LGT e 57º do CPPT, a lei aos factos, pelo que, 
não se deve manter.

F) Em parte alguma do requerimento, pedido de informação, dirigido à AT, o então requerente, 
fez qualquer menção que pretendia uma informação vinculativa sobre as situações apresentadas.

G) Assim, não podendo o mesmo desconhecer a existência do regime daquele tipo de informa-
ção e suas consequências, não é crível que caso pretendesse esse tipo de informação não o requeresse 
expressamente.

H) Contrariamente, ao deliberado pelo Tribunal “a quo”, entendemos que o mesmo não podia 
concluir que, objetivamente, estamos perante uma informação vinculativa, ainda que o sujeito passivo, 
não tenha manifestamente expresso a sua vontade nesse sentido.

I) O princípio da confiança e da boa fé funciona nos dois lados da relação jurídico tributária, isto 
é na esfera jurídica dos sujeitos passivos, mas também na da AT, que não pode presumir vontades por 
parte daqueles sujeitos passivos e que, como tal, só pode contar com a vontade por eles expressamente 
confessada.

J) Deste modo, faltando essa vontade expressa, é óbvio que nunca no procedimento a AT admitiu 
que estava a preparar e a emitir uma informação vinculativa não podendo, salvo o devido respeito, o 
Tribunal “a quo”, considerar o contrário.

K) Salvo o devido respeito, entendemos que a lei é clara e que não só a informação vinculativa 
deve ser requerida ao dirigente máximo do serviço, que é o Diretor -Geral dos Impostos, como a mesma 
deve ser sancionada pelo mesmo Diretor -Geral dos Impostos.

L) Só na verdade uma informação sancionada pelo Diretor -Geral dos Impostos, que é o único 
dirigente máximo dos serviços, atendendo à lei orgânica da DGCI, garante a necessária vinculação da 
AT e a uniformidade dos seus procedimentos.

M) Podendo, por outro lado, gerar no sujeito passivo a confiança de que a mesma informação 
vincula a AT sobre a matéria em causa.

N) Na verdade, é ao Diretor -Geral que compete a direção superior dos serviços da DGCI, cfr. 
artº. 5º n.º 1 da anterior lei orgânica da DGCI (DL 366/99, de 18 de setembro), ou dirigir a DGCI, nos 
termos da atual Lei Orgânica. Assim, ao utilizar -se na lei a expressão “dirigente máximo do serviço” 
está a mencionar -se o Diretor -Geral como titular do cargo de direção superior de 1º grau, cfr. artº. 2º, 
n.º 3 da Lei 2/04.

O) A fórmula “dirigente máximo do serviço” consolidou -se na ordem jurídica como correspon-
dendo ao Diretor -Geral dos Impostos no âmbito da DGCI, não havendo vários dirigentes máximos do 
serviço consoante a matéria e o imposto em causa.

P) É que, não é indiferente que a informação vinculativa seja sancionada pelo Diretor -Geral ou 
por um Subdiretor -Geral. Se é ao Diretor -Geral, que compete dirigir e controlar os serviços da DGCI, 
é a ele que compete assumir a vinculação da AT a uma determinada interpretação da lei fiscal, sem 
prejuízo de uma eventual delegação de competências que, para o caso, não existia.

Q) Acresce dizer que, in casu, atendendo a que a ora recorrida nem sequer identificou expressa-
mente o pedido como de informação vinculativa, não podia o Tribunal “a quo” concluir que a AT estava 
obrigada a processar tal pedido como de informação vinculativa e a remetê -lo ao órgão competente.

R) Finalmente, cumpre dizer que o princípio da confiança e da proteção da boa fé, não impede a 
AT de, globalmente, alterar o critério seguido quanto à interpretação e aplicação de determinada norma, 
uma vez que tais princípios cedem perante o princípio da legalidade,

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser admitido o presente recurso de 
revista e, analisado o mérito do recurso, deve ser dado provimento ao mesmo, revogando -se o Acórdão 
recorrido, com todas as legais consequências.

II. Em contra -alegações veio a recorrida concluir:
a). Nos termos do artigo 150.º, número 1 do Código de Processo nos Tribunais Administrati-

vos, das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 
excecionalmente, Revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando verificados os seguintes 
requisitos: i) estar em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se 
revista de importância fundamental; ou ii) ser a admissão do recurso claramente necessária para uma 
melhor aplicação do direito;

b). Da análise da decisão recorrida constata -se que a mesma foi proferida de acordo com as regras 
civis comuns aplicáveis ao caso por força do disposto no artigo 11º, número 1 da Lei Geral Tributária 
e dentro das soluções plausíveis de direito, no que respeita à interpretação e aplicação do artigo 68º, 
número 1 da Lei Geral Tributária e, ainda, com base no elemento histórico do referido preceito legal, não 
ofendendo qualquer princípio de direito ou de norma jurídica, não revelando a existência de qualquer erro 
manifesto ou grosseiro que torne justificável a intervenção do Supremo Tribunal Administrativo;
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c). A Recorrente não demonstrou, como lhe competia, que se encontram reunidos (total ou 
parcialmente) os requisitos de que depende a admissibilidade do Recurso de Revista, nos termos do 
artigo 150º, número 1, do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, pelo que deverá ser ne-
gado provimento ao presente Recurso, não se conhecendo do seu mérito;

d). Não obstante, caso seja entendido ser de conhecer do mérito do presente recurso, constata -se 
que o thema decidendum  - a discussão sobre se a Informação número 2196 da Subdiretora -Geral dos 
Impostos (IVA), de 22 de dezembro de 2000, é ou não uma informação vinculativa e se poderia ter 
sido revogada com efeitos retroativos  - já se encontra decidido em definitivo no ordenamento jurídico-
-tributário, em virtude do trânsito em julgado da sentença proferida no processo número 613/06.7BELSB, 
razão pela qual a invocação da discussão pela Recorrente viola o caso julgado, exceção que cumpre 
invocar nos termos do artigo 493.º, número 3 do Código de Processo Civil, ex vi pelo artigo 2.º, alínea e) 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário, devendo o Tribunal ad quem deverá abster -se de 
conhecer do mérito da questão;

e). Não estando outra matéria em discussão no âmbito do presente Recurso, para além da natureza 
(vinculativa ou não) da Informação número 2196, deverá considerar -se procedente a exceção perentória 
de caso julgado, com vista a evitar que se renovem indefinidamente litígios entre as mesmas partes, 
pelos mesmos fundamentos e sobre o mesmo assunto, nos termos e para os efeitos dos artigos 493.º, 
número 3 do Código de Processo Civil, ex vi pelo artigo 1º, alínea e) do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário;

f). Em todo o caso, a Informação número 2196 consubstancia uma Informação Vinculativa pres-
tada nos termos previstos no artigo 68.º da Lei Geral Tributária, não obstando à qualificação daquela 
como “vinculativa” o facto de o pedido que lhe deu origem ter sido respondido pela Subdiretora -Geral 
dos Impostos, na medida em que o artigo 68.º da Lei Geral Tributária não é uma norma de atribuição 
de competência;

g). Ainda que se considerasse, hipoteticamente, que o pedido de Informação foi endereçado ao 
órgão incompetente para a respetiva apreciação e decisão, competia ao órgão que o recebeu remetê -lo 
ao órgão competente (artigos 61.º, número 2 da Lei Geral Tributária e 34º do Código do Procedimento 
Administrativo), sanando -se o eventual vício, sem que daquele facto pudessem ser retiradas quaisquer 
consequências quanto à natureza do pedido apresentado ou do procedimento por ele iniciado (artigos 133º, 
número 2, alínea b), a contrario, 135º e 141º do Código do Procedimento Administrativo);

h). O Acórdão recorrido decidiu corretamente na medida em que a revogação retroativa da Infor-
mação número 2196 viola o disposto no artigo 68.º da Lei Geral Tributária, no artigo 57.º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário e, bem assim, o princípio da proteção da confiança, ínsito no 
Direito Europeu e na jurisprudência emanada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia;

i). A estrutura orgânica da atual Autoridade Tributária e Aduaneira (como antes a da Direção -Geral 
dos Impostos) permite a delegação de poderes e competências entre os diversos órgãos da Administração, 
designadamente a delegação de competências do Diretor -Geral nos Subdiretores -Gerais, frequentemente 
com poderes para estes subdelegarem noutros órgãos, pelo que não procede o argumento de que apenas 
uma atuação do Diretor -Geral teria a virtualidade de legitimar as expectativas criadas no Recorrido 
pela Informação número 2196;

j). A decisão recorrida analisou corretamente os factos que lhe foram submetidos, julgando corre-
tamente a causa e aplicando as normas de Direito de forma adequada, não merecendo qualquer censura, 
pelo que deverá ser mantida na íntegra.

Nestes termos, e nos mais de Direito que Vossas Excelências suprirão, deverá o presente Recurso 
ser dado como improcedente, por não provado e, em consequência, manter -se válida na ordem jurídica 
o Acórdão proferido pelo Tribunal a quo, tudo com as legais consequências.

III. Com interesse para a decisão foram dados como provados os seguintes factos:
1º) - O impugnante é um agrupamento complementar de empresas que, ao abrigo da legislação 

aplicável e dos estatutos adotados, disponibiliza meios informáticos, operacionais, administrativos e de 
aprovisionamento dos seus membros, a fim de melhorar os respetivos resultados, sendo seus membros 
entidades do grupo de sociedades encabeçado pelo “B…………………., S.A.” (cfr. factualidade admitida 
por acordo, atento o conteúdo do artº.1 da p.i. e do relatório da inspeção a fls. 140 dos autos);

2º) - Em de 31 de Marco de 2005, o impugnante, que até então respondia pela designação 
“C…………………., ACE”, alterou a mesma para “A…………………, A.C.E.” (cfr. factualidade 
admitida por acordo, atento o conteúdo dos artºs.4 e 17 da p.i. e do relatório da inspeção a fls.140 dos 
autos);

3º) - Em 3 de junho de 2002, o impugnante faturou adiantadamente ao seu membro “B…………………, 
S.A.”, pelos serviços relativos aos meses remanescentes do exercício em causa, tendo liquidado IVA às 
taxas em vigor no momento da emissão da fatura e do respetivo pagamento, ou seja, no caso da taxa 
normal, de 17% (cfr. factualidade admitida por acordo, atento o conteúdo do artº.22 da p1. e do relatório 
da inspeção cuja cópia se encontra junta a fls.130 a 159 dos autos);
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4º) - O impugnante, ainda sob a designação “C…………………., ACE”, apresentou junto dos 
Serviços de Administração do IVA, um requerimento datado de 15 de novembro de 2000, dirigido à 
Direção -Geral dos Impostos, com o seguinte teor (cfr. documento junto a fls.103 a 117 dos presentes 
autos):

“DIREÇÃO -GERAL DOS IMPOSTOS
Serviços de Administração do Imposto sobre o valor Acrescentado
Serviços de Conceção do Imposto sobre o valor Acrescentado
Avenida João XXI, n.º76
1802 - Lisboa Codex
C…………………, A.C.E., adiante designada por “C……………..”, (...) vem, expor o seu enten-

dimento sobre o enquadramento em sede de imposto sobre o Valor Acrescentado de algumas situações 
a seguir descritas e, bem assim, solicitar a confirmação desse entendimento, se disso for caso, tendo 
em vista a adoção das práticas que o crescimento do Grupo B……………… justifica, no pressuposto 
de que se encontram de harmonia com o quadro legal aplicável:

1. SITUAÇÃO ATUAL
1º

A C………………. reveste a natureza de Agrupamento complementar de Empresas e tem como 
objeto principal, no domínio da sua atividade, a disponibilização de meios informáticos, operacio-
nais, administrativos e de aprovisionamento aos seus membros, entidades todas elas integradas no 
GRUPO B………………, a fim de melhorar os respetivos resultados e complementar a atividade por 
aqueles exercida.

2.º

No âmbito do exercício da sua atividade, a requerente incorre em diversos tipos de despesas, 
quer de natureza corrente, quer de investimento em imobilizado, junto de fornecedores terceiros, Estas 
despesas podem ser incorridas ao abrigo de diversos regimes de IVA, designadamente de não sujeição, 
isenção ou tributação efetiva, neste último caso com a possibilidade de aplicação de diferentes taxas 
de imposto.

3º

No que se refere a meios humanos, a requerente utiliza pessoal próprio, bem como pessoal que 
lhe é cedido pelos respetivos membros,

4º

Não tendo vocação lucrativa, a requerente apenas tem vindo a exigir a cada um dos seus membros, 
a correspondente comparticipação nas despesas correntes e nas amortizações do imobilizado adquirido, 
calculada em função do nível de utilização dos recursos disponibilizados,

8º

Genericamente pode referir -se que os membros da C……………… são, atualmente, entidades 
cujo nível de recuperação de IVA se mostra reduzido, dado prosseguirem, fundamentalmente, ativi-
dades isentas, que não conferem o direito a dedução do importo suportado na aquisição dos bens e 
necessários à sua realização Assim, presentemente, todos os membros da requerente apresentam níveis 
de prorata de dedução do IVA, calculados nos termos do número 1 do artigo 23.º do respetivo código 
inferiores a 10%.

7º

Desta forma, os débitos efetuados pela requerente aos seus membros, mencionados no ponto 4 
supra, beneficiam do regime de isenção de IVA consagrado pelos números 23 e 25 -A do artigo 9.º do 
Código deste imposto, dado que se encontram integralmente cumpridos os requisitos exigidos nestes 
normativos, a saber:

Constituírem o mero reembolso das despesas incorridas pela requerente, com vista a disponibili-
zação de meios materiais e humanos utilizados pelos seus membros, para apõe nas respetivas atividades 
administrativas, na medida que a cada um incumbe; e

Serem realizados por entidades que apresentam um prorata de dedução de IVA não superior a 10%.
Em consequência do regime de isenção descrito no ponto antecedente, a requerente não exerce a 

direito a dedução do IVA em que incorre.
II - ENQUADRAMENTO DE SITUAÇÕES FUTURAS
Dados os elevados níveis de crescimento e expansão que se verificam no Grupo B……………….., 

por um lado, e atentos os importantes ganhos de eficiência resultantes da atividade das requerente ao 
nível do GRUPO, em virtude das sinergias decorrentes da centralização de um conjunto de serviços 
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de apoio à gestão, por outro, prevê -se que a C………………. venha a alargar o seu âmbito a novos 
membros.

10º

Com efeito, a requerente pretende alargar o seu leque de membros a:
Outras entidades residentes em Portugal e cujo prorata de dedução excede os 10 pontos percentuais, 

designadamente, por não se dedicarem essencialmente às atividades financeira ou seguradora (que é 
exemplo a atividade de leasing), e

Entidades não residentes, nem estabelecidas no território nacional, nomeadamente em resultado 
de acordos de parceria em áreas ou domínios específicos, e cujo prorata poderá ser inferior, igual ou 
superior a 20%.

11º

Com relevância para as perspetivas de desenvolvimento assim criadas, suscitam -se à requerente 
dúvidas no tocante à aplicabilidade de um regime de não incidência de IVA nos débitos de encargos 
com pessoal aos seus membros, assim como relativamente a viabilidade de aplicação do método da 
afetação real, uma vez que passará a ser abrangida por um regime parcial de dedução, na qualidade de 
sujeito passivo “misto”.

12.º

Deste modo, a requerente analisará de seguida, separadamente, cada uma das situações descritas 
nos pontos 10 e 11 supra.

1. PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS RESIDENTES COM PRORATA SUPERIOR A 10%

13º

Em termos práticos, o funcionamento da requerente será, em tudo, idêntico ao atual, ou seja, 
envolverá a disponibilização de um conjunto diversificado de recursos materiais e humanos aos seus 
membros, mediante o reembolso das despesas incorridas, na exata proporção que a cada um deles 
venha a caber. A única diferença residirá no facto de alguns dos membros passarem a ter um prorata 
de dedução superior a 10%.

14.º

Atendendo à redação do número 23 -A do artigo 9.º do Código do IVA, que exige, para efeitos da 
aplicação do regime de isenção deste imposto, que os membros do ACE tenham um prorata não superior 
a 10%, a requerente, considera que, com a entrada dos membros que não cumpram este requisito, terá, 
como regra geral, de liquidar IVA, a estes últimos, nos débitos do “reembolsos de despesas” que lhes 
correspondam, excetuando os casos em que essas despesas só enquadrem noutra norma do isenção do 
citado artigo 9.º

15.º

E, assim, entendimento da requerente que, relativamente aos membros que não cumpram o requisito 
do número 23 -A do artigo 9.º do Código do IVA, em regra, deverá proceder a liquidação do imposto 
devido, quando do débito das despesas que lhes correspondam.

16.º

Em conformidade, a requerente passará a ser considerada um sujeito passivo “misto”, com as 
seguintes consequências:

(a) Manutenção da aplicabilidade do número 23 -A do artigo 90º do Código do IVA relativamente 
aos membros que observem os requisitos ai enunciados com a consequente isenção dos reembolsos de 
despesas a estes debitados;

(b) Tributação dos reembolsos e despesas efetuados por membros cujo prorata de dedução exceda 
10%, desde que não sejam aplicáveis a essas despesas outras normas de isenção do artigo 9º.

Desta forma, a requerente continuará a ser considerada como exercendo uma atividade isenta, 
nos termos e para os efeitos do número 23 do artigo 9.º do Código do IVA, no que respeita a relações 
com os membros cujo prorata só mantenha abaixo do limiar estipulado pelo número 23 -A do mesmo 
dispositivo legal.

18º

Em consequência da manutenção do regime de isenção referido no ponto anterior, a requerente 
continuará a não exercer o direito à dedução nas aquisições de bens e serviços efetuadas para a reali-
zação dessas operações isentas.
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19º

Como corolário da liquidação de IVA nos reembolsos de despesas efetuados por membros que 
não cumpram o requisito previsto no número 23 -A do artigo 9.º do Código do M, a requerente passará 
a estar abrangida por um regime de dedução parcial, ao abrigo do artigo 23.º deste diploma, podendo 
recuperar uma parte do imposto incorrido nas aquisições de bens e serviços efetuadas.

2. “CEDÊNCIA DE PESSOAL”
20º

Considerando que um dos principais recursos utilizados ao nível da requerente respeita a meios 
humanos, pretende obter -se clarificação no tocante à aplicabilidade, à sua situação concreta, do enten-
dimento veiculado no Ofício Circulado número 30019, de 4 de maio de 2000, da Direção de Serviços 
do IVA.

21º

No desenvolvimento da sua atividade, a requerente recorre, quer a pessoal próprio, quer a pessoal 
que lhe é “cedido” pelos diversos membros.

22º

Relativamente ao pessoal “cedido” pelos membros mantém -se a vínculo laboral originário com 
estes. Pela referida “cedência”, os membros debitam à requerente o valor exato os encargos suportados 
com as pessoas cedidas, pelo período em que estas se encontraram afetas a atividade da requerente, 
sem qualquer margem.

23º

Por sua vez, a requerente redebita aos seus membros a totalidade dos custos incorridos com o 
pessoal que lhe está afeto  - quer próprio, quer previamente cedido por qualquer um dos membros. Este 
redébito efetua -se pelo exato valor do custo registado, pelo que a requerente não realiza qualquer mar-
gem, à semelhança do que ocorre com as demais operações de reembolso de despesas em que intervém.

24º

De acordo com o referido entendimento administrativo, não existe qualquer prestação de serviços, 
nem, por conseguinte, sujeição a IVA, em todas as situações em que materialmente existe uma coloca-
ção de pessoal à disposição, independentemente de tais operações se qualificarem juridicamente como 
sendo de “cedência de pessoal”, se a montante debitado corresponder comprovadamente ao reembolso 
exato das despesas com ordenados, vencimentos, quotizações para a segurança social e quaisquer outras 
importâncias obrigatoriamente suportadas pela entidade empregadora, por força do contrato de trabalho 
ou previstas em legislação especial.

25º

Importa salientar a este respeito que a requerente possui informação analítica, devidamente se-
gregada, que lhe permite comprovar que as utilizações de pessoal por parte dos membros são a estes 
redebitadas, com base no respetivo custo. Deve também referir -se que esta segregação é possível, quer 
quanto ao pessoal que mantém vínculo laboral com a própria requerente, quer no tocante ao pessoal 
que lhe é cedido pelos seus membros e que, portanto, mantém o vinculo laboral com estes últimos.

26º

Atento o exposto, a requerente solicita a confirmação sobre a aplicabilidade da doutrina constante 
do Oficio Circulado em apreço, ou seja, do regime de não incidência do IVA, nas seguintes situações:

(a) Reembolso, por parte dos membros, a requerente, de despesas com pessoal, sem qualquer 
margem, quando a requerente assume a figura de empregador jurídico.

(b) Reembolso, por parte dos membros, à requerente, de despesas com pessoal, sem qualquer 
margem, quando esta não assume a figura de empregador jurídico, ou seja, tratando -se de pessoal 
que mantém o vínculo laboral com os seus membros e que previamente foi colocado à disposição da 
requerente.

3. PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS NÃO RESIDENTES EM PORTUGAL

27º

No âmbito da internacionalização do Grupo B………………. perspetiva -se o estabelecimento, de 
novas parecerias com entidades não residentes, nem estabelecidas em território nacional, algumas das 
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quais poderão, em circunstâncias muito especificas, vir a integrar a C…………………., na qualidade 
de agrupados, por forma a poderem beneficiar dos serviços por esta passíveis de ser disponibilizados.

28º
A eventual internacionalização dos membros agrupados da C……………., não determinará todavia, 

qualquer alteração na forma e nos termos em que atualmente decorre o sei funcionamento, o qual se 
manterá inalterado em relação ao cenário atual, implicando a disponibilização dos recursos, materiais 
e humanos, aos seus membros, por contrapartida do reembolso exato das despesas em que incorre, na 
proporção que a cada um deles venha a caber.

Simplesmente, pelo menos um dos membros poderá vir ser uma entidade não residente, nem es-
tabelecida em Portugal, podendo o respetivo prorata, no país de origem, ser inferior, igual ou superior 
a 10%.

29º
A semelhança do que ficou exposto quanto à viabilidade de membros portugueses que tenham 

um prorata de dedução superior a 10% (pontos 13 a 19), a requerente considera que deverá manter -se 
parcialmente o regime de isenção nos moldes seguidamente explicitados.

30º
Também, neste âmbito, a requerente entende que o tratamento, em sede de IVA, dos reembolsos 

de despesas exigidos aos seus membros, radica na segregação das operações de reembolsos de despesas 
realizadas com os membros não residentes, em face das demais operações com os restantes membros 
residentes.

31º
A referida segregação permitirá a manutenção do regime de isenção de IVA previsto no número 

23 do artigo 9.º do Código do IVA, continuando a requerente a ser considerada como exercendo uma 
atividade isenta, para efeito do disposto no numero 23 -A do normativo em análise, no tocante aos re-
embolsos de despesas operados com membros residentes, cujo prorata não exceda 10%.

32º
Decorrente da manutenção do regime de isenção referido no ponto antecedente, a requerente con-

tinuará a não exercer o direito a dedução do IVA incorrido nas aquisições de bens e serviços efetuadas 
para a prossecução dessas operações isentas.

33º
Relativamente aos reembolsos de despesas referentes ao(s) membro(s) não residente(s) e aten-

dendo a que os mesmos respeitarão essencialmente a disponibilização de meios informáticos e de 
“back -office”, a requerente entende serem os mesmos enquadráveis nas alíneas (c) e (d) do número 8 
do artigo 6.º do Código do IVA, pelo que, na observância do disposto no número 9 deste artigo, não 
serão considerados localizados e passíveis de tributação em Portugal, para efeitos de IVA. Este regime 
será aplicável independentemente do prorata do membro não residente, no respetivo país de origem 
ser, ou não, superior a 10%.

34º
Uma vez que a realização de operações não localizadas em Portugal, que, caso o fossem, seriam 

passíveis de tributação, confere o direito à recuperação do IVA incorrido, por forma do parágrafo II), 
alínea b) do número 2 do artigo 20.º do Código deste imposto, assiste à requerente, quanto às operações 
de reembolso de despesas realizadas com o(s) não residente(s), o direito à dedução do IVA, na parte 
correspondente.

35º
Por fim, suscita -se ainda a dúvida sobre se os reembolsos de despesas de “cedência de pessoal” 

efetuados pelo(s) não residente(s) seriam tratados como não sujeitos a IVA, Sobre esta matéria, a 
requerente permite -se solicitar a V. Exas. os esclarecimentos que entendam por adequado produzir, 
relativamente à aplicabilidade do entendimento exposto nos pontos 20 a 26 supra.

4. APLICAÇÃO DO MÉTODO DA AFETAÇÃO REAL
Por forma a permitir a segregação dos reembolsos de despesas que a requerente perspetiva desen-

volver, atentos os diversos regimes de IVA aplicáveis  - isenção incompleta, tributação e não sujeição 
(com e sem direito à dedução)  -, bem como a determinar a medida de recuperação do IVA que lhes 
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corresponde, a requerente pretende aplicar a metodologia da afetação real, prevista no número 2 do 
artigo 23.º do Código deste imposto.

37º

Com efeito, entende a requerente que o método da afetação real é o único que na situação vertente, 
permitirá o adequado apuramento do imposto dedutível, mediante o estabelecimento de um nexo de 
correspondência entre as despesas incorridas e as despesas redebitadas, evitando -se, assim, qualquer 
efeito de distorção.

38º

Deste modo, apenas seria recuperado pela C………………. o IVA respeitante às aquisições de 
bens e serviços conexas com as operações de reembolsos de despesas que confiram o direito a dedução 
deste imposto, em estrita observância do disposto no artigo 20º do Código do IVA.

39º

Neste contexto, importa salientar que a requerente já efetua atualmente, em alguma medida, tal 
afetação de despesas, dado que a mesma se mostra necessária para efeitos de comprovação da exigên-
cia prevista no número 23 do artigo 9.º do Código do IVA ou seja, de que os membros apensas devem 
comparticipar na parte que lhes incumba das despesas comuns, sem qualquer margem de lucro.

5. REEMBOLSO DE DESPESAS SEM APLICAÇÃO DA ISENÇÃO DOS NÚMEROS 23 
E 23 -A DO artigo 9.º DO CÓDIGO DO IVA

40º

Relativamente as relações com os membros que não cumpram os requisitos contemplados nos 
números 23 e 23 -A do artigo 9º do Código do IVA, quer por terem um prorata superior a 10 pontos 
percentuais, quer por serem não residentes, a requerente entende ainda que deverão ser aplicadas as 
disposições gerais deste imposto em matéria de incidência, isenções e taxas.

41º

Com efeito, o enquadramento das operações realizadas com os membros que não cumpram os 
requisitos da isenção dos números 23 e 23 -A do supracitado artigo 9º, deverá passar pela prévia qua-
lificação dos diversos tipos de despesas envolvidas e respetiva subsunção às normas do incidência e 
isenção constantes do Código do IVA.

42º

Assim sendo, e a título meramente exemplificativo, o débito de uma despesa da requerente, relativa 
a telecomunicações, a um membro não residente, não será sujeita a IVA em Portugal, em cumprimento 
do disposto nas alíneas (a) ou (b) do número 9 do artigo 6º do Código deste imposto, mantendo -se, na 
esfera da requerente, o direito à dedução do IVA incorrido com esta despesa.

43º

De igual modo, uma despesa atinente a encargos financeiros suportados pela requerente deverá 
ser redebitada, aos membros residentes com prorata superior a 10%, ao abrigo do regime de isenção 
previsto na alínea a) do número 28 do artigo 9º do Código do IVA, ou, ama despesa referente à locação 
de um imóvel ser -lhes -á debitada isenta, conforme preceituado no número 30 do artigo 9.º do diploma 
em análise.

44º

Na esteira do que antecede, a requerente entende, igualmente, que, por exemplo, num reembolso 
de despesas de um membro residente com prorata superior a 10% relativo a eletricidade, deverá aplicar 
a taxa reduzida do IVA, atualmente de 5%, atento o disposto na alínea a) do número 1 do artigo 18 do 
Código deste imposto e da verba 2.9 da respetiva Lista 1.

45º

Naturalmente que, por forma a aplicar os diversos enquadramentos em sede do IVA a requerente 
procederá a discriminação, nas faturas ou documentos equivalentes a emitir aos membros, dos diversos 
tipos de despesas, bem como procederá a respetiva segregação contabilística.
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III. CONCLUSÃO
46º

Em face do tudo o que ficou exposto, a requerente solicita que seja sancionado o seu entendimento 
acerca do regime de IVA aplicável às situações supra identificadas, designadamente no que se refere:

(a) A possibilidade de integração, no seu domínio, de membros residentes com prorata superior a 
10%, sem prejuízo da manutenção do regime de isenção previsto nos números 23 e 23 -A do artigo 9.º 
do Código do IVA, nas operações de reembolsos de despesas operadas com membros residentes cujo 
prorata permaneça abaixo desse limiar, passando, por conseguinte, a ser considerada como um sujeito 
passivo “misto”;

(b) A possibilidade de entrada, no âmbito da requerente, de entidades não residentes, nem esta-
belecidas em Portugal, com prorata  - no respetivo país de origem  - inferior, igual ou superior a 10%, 
sem prejuízo da manutenção do regime de isenção prevista nos números 23 e 23 -A do artigo 9.º do 
Código do IVA nas operações de reembolsos de despesas operadas com membros residentes, cujo 
prorata permaneça abaixo desse limiar. A requerente pretende ainda confinar o enquadramento, nos 
números 8 e 9 do artigo 6.º do Código do IVA, dos reembolsos de despesas referentes a utilização de 
meios informáticos e de “back office”, por parte dos membros não residentes.

47º

Em particular, atendendo às dúvidas específicas que se suscitam à requerente neste domínio, 
solicita -se a clarificação das seguintes questões:

(a) Aplicação da doutrina veiculada pelo Oficio Circulado n.º 30019, de 4 de maio de 2000, da 
Direção de Serviços do IVA, no sentido da não sujeição a IVA relativamente aos reembolsos de despesas 
com pessoal debitados sem margem, pela requerente aos seus membros, qualquer que seja o estatuto 
de IVA destes, e independentemente de o pessoal se encontrar juridicamente vinculado à primeira, ou 
a qualquer um dos últimos;

(b) Possibilidade de utilização do método da afetação real, previsto no artigo 23 do Código do 
IVA, para efeitos de determinação do imposto dedutível e não dedutível, atentos os diversos regimes 
de IVA aplicáveis às operações descritas, ou seja;

• Regime de isenção, sem direito à dedução, nos reembolsos de despesas por parte de membros 
residentes com prorata não superior a 10%;

• Regime de tributação, com direito a dedução, nos reembolsos de despesas por parte de membros 
residentes com prorata superior a 10%, excetuando as situações em que sejam aplicáveis outras isenções 
(sem direito a dedução) do artigo 9.º do Código do IVA, como por exemplo, as previstas nos número 28 
e 30 deste normativo, caso em que os reembolsos das respetivas despesas não serão passíveis de IVA;

• Regime de não sujeição, sem direito à dedução, dos reembolsos de despesas de “cedência de 
pessoal” por parte de quaisquer membros;

• Regime de não sujeição, com direito a dedução, nos reembolsos de despesas relativas a meios 
informáticos e de “back office”, por parte de membros não residentes, independentemente de  - no res-
petivo país de origem  - terem um pro rata inferior, igual ou superior a 10%; e, por conseguinte, com 
a inerente impossibilidade de recuperação, por parte da requerente, do imposto incorrido, quanto às 
aquisições de bens e serviços efetuadas no âmbito das operações que não conferem o direito a dedução, 
e recuperação integral, nos demais casos, com exceção das limitações impostas pelo artigo 21.º do 
Código do IVA, Com os melhores cumprimentos.

Pela requerente
………………. / ………………”
5º)  - Em dezembro de 2000, foi dado conhecimento ao impugnante, através do ofício nº. 169180, 

da direção de serviços do IVA, do teor da informação nº. 2196, de 22 de dezembro de 2000, da mesma 
direção de serviços (cfr. documento junto a fls.119 dos autos);

6º) Na informação nº. 2196, melhor identificada no ponto anterior, lê -se, designadamente, o se-
guinte (cfr. documento junto a fls.120 a 127 dos autos):

“ASSUNTO: IVA  - ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR UM 
A.C.E. CONSTITUÍDO FOR ENTIDADES FINANCEIRAS

Tendo por referenda o solicitado pela C………………., em 2000.1115, cumpre -me prestar a 
seguinte

INFORMAÇÃO
A  - OS FACTOS
1. A C………………….. (que reveste a natureza de Agrupamento Complementar de Empresas, 

doravante designada por A.C.E.), tem por objeto principal a disponibilização de meios informáticos, 
operacionais, administrativos e de aprovisionamento aos seus membros, entidades integradas no Grupo 
B………………..
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2. Nesse âmbito, a requerente incorre em diversos tipos de despesas, que podem ser isentas, 
tributadas ou simplesmente não sujeitas a IVA. Como não tem vocação lucrativa, apenas exige a cada 
um dos seus membros a correspondente comparticipação, calculada em função do nível de utilização 
dos recursos disponibilizados.

3. Os membros da C…………………, A.C.E, são genericamente sujeitos cuja dedução de IVA 
é bastante reduzida, dado prosseguirem essencialmente atividades isentas que não conferem direito a 
dedução, apresentando percentagens de prorata inferiores a 10%, para efeitos do direito a dedução, 
calculado nos termos do art. 23º do CIVA.

4. Por esse facto, os débitos a efetuar pela requerente aos seus membros beneficiando regime de 
isenção de IVA consagrado nos n.ºs 23 e 23 -A do art. 9º do Código, dado se encontrarem integralmente 
cumpridos os requisitos ai exigidos, não exercendo assim o direito a dedução do IVA que suporta.

5. Prevendo -se o alargamento do âmbito da C…………….. ACE, a novos membros, alguns re-
sidentes em Portugal e cujo prorata excede os 10% anteriormente referenciados, outros não residentes 
nem aqui estabelecidos, suscitaram -se algumas dúvidas quanto à aplicabilidade do IVA relativamente 
aos débitos de encargos com pessoal aos seus membros, bem como a viabilidade de aplicação do método 
da afetação real, para as quais solicita o devido esclarecimento.

I - REGIME JURÍDICO DOS A.C.E’S
(...)
II - TRIBUTAÇÃO DOS ACE’S EM IVA
(...)
III - O CASO CONCRETO
16. A requerente exerce uma atividade que, desde que obedeça aos requisitos atrás enunciados, 

é suscetível de beneficiar da isenção prevista no n.º 23 do artº. 9.º do CIVA, desde que cumpridos os 
requisitos do n.º 23 -A do mesmo artigo.

Isto significa que, por força dos artºs 19º e seguintes, não beneficia do direito a dedução do IVA 
que onera os seus inputs relativamente a essa atividade, visto a isenção atrás referida ser uma isenção 
designada de incompleta.

17. Porém, dado a atividade sofrer alterações significativas, nomeadamente com a intervenção de 
novos membros quer residentes, quer não residentes no território nacional, há a considerar o seguinte:

17.1. Débitos a efetuar a membros residentes
 - beneficiarão da isenção prevista no n.º 23 do art. 9.º do CIVA, desde que estes exerçam uma 

atividade cuja percentagem de dedução não exceda os 10%, conforme vem estipulado no n.º 23 - A do 
mesmo artigo.

 - caso esta percentagem de dedução seja ultrapassada, não serão considerados sujeitos passivos 
isentos, não se aplicando por isso aos débitos a isenção prevista no n.º 23.

17.2. Débitos a efetuar a membros não residentes
Manter -se -à a mesma isenção de IVA desde que, nos termos atrás indicados, os adquirentes es-

trangeiros sejam também eles em igualdade de circunstâncias, considerados isentos.
17.3. Cedência de pessoal  - Débito de encargos
Conforme doutrina emanada do oficio -circulado n.º30019, de 2000.05.04, desta Direção de 

Serviços não se considera existir qualquer prestação de serviços e, por conseguinte, a sujeição a IVA, 
aos débitos a efetuar por qualquer entidade desde que “o montante debitado comprovadamente corres-
ponda ao reembolso exato de despesas com ordenados ou vencimentos, quotizações para a segurança 
social e quaisquer outras importâncias obrigatoriamente suportadas pela empresa a que pertence o 
trabalhador, por força do contrato de trabalho ou previstas na legislação aplicável (v. g. prémios de 
seguros de vida, complementos de pensões, contribuições para fundos de pensões, etc.)”. Assim, não 
há lugar à aplicação de IVA nos débitos a efetuar pela requerente, em ambas as situações descritas na 
exposição enviada,

17.4. Reembolsos de despesas não abrangidas pela isenção do n.º 23 do artº. 9.º do CIVA
17.4.1. O conceito de prestação de serviços tem, face ao n.º 1 do artº. 4.º do CIVA, um caráter 

residual, dai resultando que os débitos relativos ao reembolso de despesas são, regra geral, considerados 
como prestação de serviços.

17.4.2. De acordo com o disposto na alínea c) do n.º 6 do artigo 16º do CIVA, são excluídas do 
valor tributável “as quantias pagas em nome e por conta do adquirente dos bens ou destinatário dos 
serviços registados em contas de terceiros apropriadas”.

17.4.3. Fora destas circunstâncias, o débito de quaisquer encargos suportados e não obstante 
esse débito corresponder a um mero reembolso, dará lugar a liquidação do IVA, por se considerar uma 
prestação de serviços, face ao disposto no artº 4 do CIVA

17.4.4. No caso em apreciação, porque se trata de débitos a efetuar a empresas estrangeiras aplicar-
-se -ão as regras de localização previstas no artº. 6.º do Código. Assim, porque se trata de operações 
previstas no n.º 8, do ad. 6.º, não haverá lugar a liquidação de IVA, por força do n.º 9 do mesmo artigo; 
no entanto, tratando -se de operações que, a serem localizadas no território nacional, seriam objeto de 
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tributação, poderá a requerente exercer o direito a dedução do imposto que suportou com vista a rea-
lização dessas operações (cfr. artº 20º, n.º 2 alínea b) II, do CIVA).

18. Dada a diversidade de operações a efetuar pela requerente, assumindo -se esta como sujeito 
passivo misto, já que exerce em simultâneo operações isentas sem direito a dedução e operações que 
conferem esse direito, ficará abrangida pela disciplina do artº 23º do CIVA, para efeitos de dedução do 
imposto que suporta relativamente à atividade tributada.

Com efeito, o nº1 do artº. 23.º do CIVA refere que “quando o sujeito passivo, no exercício da sua 
atividade efetue transmissões de bens e prestações de serviços, parte das quais não confira direito a 
dedução, o imposto suportado nas aquisições é dedutível apenas na percentagem correspondente ao 
montante anual de operações que deem lugar a dedução”.

19. Esta regra geral, normalmente conhecida por “método de percentagem de dedução” poderá 
ser afastada por aplicação nos termos do n.º 2 e 3 do artº 23.º do chamado “método de afetação real”, 
que consistirá na possibilidade de deduzir a totalidade do imposto suportado na aquisição de bem ou 
serviços destinados a atividades que deem lugar a dedução, mas impedindo ao mesmo tempo, a dedução 
do imposto suportado em operações que não conferem esse direito.

IV - Conclusões
20. A atividade desenvolvida pela C………………, ACE, caracteriza -se pela prática de operações 

isentas sem direito a dedução em simultâneo com operações que conferem esse direito, pelo que está 
sujeito à disciplina do artº. 23.º do CIVA.

21. Nessa conformidade pode fazer uso do método de afetação real para efeitos de dedução do 
imposto que suporta relativamente à atividade tributada, nos termos do próprio artº. 23º do CIVA,

22. Em todas as demais dúvidas apresentadas considera -se correto o entendimento da requerente 
sobre a matéria, devendo por isso proceder em conformidade, atento o que foi explanado nos pontos 16 
e 17 da presente informação.

A TÉCNICA TRIBUTÁRIA,
(………………)”
7º) - Sobre a informação n.º 2196, foram exarados os seguintes despachos (cfr. documentos juntos 

afls.120 e 127 dos presentes autos):
“Confirmo.
Em 00.12.22
………………
Chefe de Divisão
Concordo.
Comunique -se.
Em 22.12.2000
……………….
Subdiretora -Geral
8º) - Na sequência da ordem de serviço número 01200500521, de 8 de novembro de 2005, o 

impugnante foi alvo de uma ação de inspeção, levada a cabo pelos serviços de inspeção tributária da 
Direção -Geral dos Impostos, de âmbito geral, ao exercício de 2002 (cfr. relatório da inspeção cuja cópia 
se encontra junta a fls.130 a 159 dos autos);

9º) - A ação de inspeção referida no ponto anterior iniciou -se em 28 de novembro de 2005 (cfr. 
relatório da inspeção cuja cópia se encontra junta a fls.130 a 159 dos autos);

10º) - Em 6 de dezembro de 2005, o impugnante recebeu o oficio n.º 122713, datado de 30 de 
novembro de 2005, emitido pelos serviços do gabinete do Subdiretor -Geral do I.V.A., cujo teor aqui 
se dá por integralmente reproduzido, e no qual se lê, designadamente o seguinte (cfr. documento junto 
a fls. 311 a 326 dos presentes autos):

“Fica V. Exa. notificado que, por despacho de 10 de novembro do 2005, do Sr. Secretário de 
Estado dos Assuntos Fiscais exarado no parecer n.º 96/2005 do Centro de Estudos Fiscais, referente à 
interpretação dos nºs 23 e 23 -A do artigo 9.º do Código do IVA, foi sancionado o seguinte entendimento:

1. A isenção prevista nos n.ºs 23 e 23 -A do artº. 9º do Código do IVA só opera quando todos 
os membros de um agrupamento autónomo sejam entidades não sujeitas a IVA eu isentas com uma 
percentagem de dedução não superior a 10%, e existe obrigatoriedade de, nas prestações de serviços 
realizadas aos seus membros, a faturação e a correspondente liquidação de IVA sejam feitas em função 
da qualidade dos serviços prestados aos destinatários, não podendo estes serviços ser desagregados 
e objeto de aplicação da regra que caberia a cada um dos custos incorridos para a realização de tais 
serviços.

2. Este entendimento teve por fundamento o seguinte:
Tomada de posição sobre o enquadramento em IVA dos serviços prestados pela C………………. 

aos seus membros.
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FORMULAÇÃO DO PROBLEMA
Tendo por base as posições sobre a matéria assumidas pelo próprio sujeito passivo na carta de 

consulta efetuada em 15 de novembro de 2000, pela C………………., ACE, NIF (...), há que repensar 
o parecer emitido pela DSIVA, naquela informação 2196, em face da análise das normas de direito 
tributário material constantes do CIVA, em ordem a melhor determinar as circunstâncias em que se 
mostra aplicável a isenção em apreço.

O regime do IVA aplicável aos ACE  - e de um modo geral a todos os agrupamentos de pessoas 
suscetíveis em abstrato de serem abrangidos pela referida isenção  - suscita as seguintes questões a 
analisar:

1ª) Questão: A possibilidade de subsistir a aplicação da isenção prevista nos nºs 23 e 23 -A do 
artigo 9.º do CIVA nos serviços prestados pelos ACE aos seus membros isentos ou com percentagens 
de dedução inferiores ou iguais a 10%, nas situações em que um mesmo ACE integre também um ou 
mais membros com percentagens de dedução superiores a 10%;

2ª) Questão: As consequências da integração no agrupamento de entidades que não disponham 
de sede ou de estabelecimento estável em território nacional;

3ª) Questão: A possibilidade de, em lugar de os ACE faturarem as prestações de serviços efetuadas 
aos seus membros em função da natureza e qualidade dos serviços efetivamente prestados, procederem 
à respetiva faturação e liquidação do IVA recorrendo à desagregação dos vários componentes dos custos 
tidos como inputs desses serviços, de modo a aplicar a cada um desses componentes o regime do IVA 
(v. g. incidência, isenções, valor tributável e taxas de imposto) que isoladamente lhes caberia.

Quanto à 1ª e 2ª questões a informação inicial da administração fiscal [informação n.º 2196 de 
22/12/2000, da DSIVA] considera que, face ao quadro legal em vigor, se mostra viável que a isenção 
de IVA subsista, podendo para tanto um mesmo ACE, não só integrar entidades não estabelecidas, 
como também dispor de um regime “misto”, com isenção relativamente a alguns dos seus membros e 
liquidação do IVA a outros membros. Sobre a terceira questão [alínea c)] acima enunciada, embora a 
informação não seja expressa nem clara nesse domínio, nos casos em que haja lugar à liquidação do 
imposto poderia ficar no ar a ideia de que os ACE poderiam fazê -lo aplicando o regime que correspon-
desse a cada um dos elementos constitutivos da respetiva estrutura de custos.

FATURAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E LIQUIDAÇÃO DO IVA
No que concerne à terceira questão atrás enunciada, suscita -se a dúvida de saber se as disposições 

em vigor confeririam a possibilidade de os ACE desagregarem, na respetiva faturação, para efeitos de 
aplicação isolada da regra do imposto correspondente a cada um deles, os vários componentes dos custos 
(v. g. despesas com pessoal, telecomunicações, bens e serviços adquiridos a terceiros, amortizações 
de equipamentos, etc.) suportados para a realização dos serviços administrativos, informáticos ou de 
back -office integrantes do seu escopo.

A questão carece de observações mais detalhadas apenas porque a adoção do procedimento acima 
descrito, que constava da descrição feita na consulta da C……………….., não veio a merecer contes-
tação nem tomada de posição expressa por parte da informação da DSIVA.

Desde logo, cabe assinalar que a possibilidade de aplicação isolada das regras do IVA, relativa-
mente a cada um dos componentes resultantes da desagregação dos custos incorridos, redundaria em 
solução que se afigura sui generis, a qual não parece poder estribar -se nos dispositivos legais aplicáveis. 
Tal, tanto quanto se sabe, não conteria sequer paralelo em qualquer outra das situações submetidas aos 
princípios e às regras que enformam o imposto.

Com efeito, a aplicação do IVA tomando em consideração os tipos de custos incorridos, assemelhar-
-se -ia a um modelo de tributação do consumo com base na aplicação de um “método aditivo”, nos 
termos do qual a taxa do imposto incidiria sobre cada um dos componentes ou fatores produtivos (v. 
g. salários, rendas, juros, lucros), e o imposto resultaria da soma das parcelas obtidas, contrariamente 
ao que sucede com o modelo do IVA adotado pela Sexta Diretiva, que, como é sabido, tem por base o 
designado “método indireto subtrativo”.

Posto isto, há que referir que nem mesmo a exigência, constante do n.º 23 do artigo 9º do CIVA, de 
que os montantes debitados pelos ACE aos seus membros correspondam exatamente ao reembolso das 
despesas incorridas pode sugerir a aceção diferente: já que, em qualquer caso, o próprio texto da norma 
se reporta à isenção das prestações do serviço fornecidas”, e não à isenção do débito de cada um dos tipos 
de despesas incorridas. Aliás, ainda que assim não fosse, essa eventual desagregação só operaria para 
efeitos da aplicação da isenção, e não para efeitos das situações em que, por não haver lugar a isenção, os 
ACE se encontrasse na obrigação de proceder à liquidação do IVA, como sucede com a C……………….

As regras de incidência do IVA definem, como operações a ele sujeitas, as transmissões de bens e as 
prestações de serviços efetuadas pelos sujeitos passivos, correspondendo o valor tributável aos montantes 
obtidos, dos adquirentes ou terceiros, como contraprestação dessas operações são essas transmissões de 
bens ou prestações de serviços que, constituem, necessariamente, os factos tributários sujeitos a IVA, 
devendo ser, como fel, objeto de aplicação das regras relativas ao imposto (incidência, isenções, valor 
tributável e taxas), de faturação e de repercussão do imposto aos respetivos destinatários.
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As prestações de serviços efetuadas pela C……………….. aos seus membros não poderão, deste 
modo, ser objeto de uma desagregação em vários componentes (v.g. custos como pessoal, fornecimen-
tos e serviços de terceiros, encargos financeiros, amortização de equipamento, etc.), já que cada um 
desses componentes não representa nem é suscetível de qualificar as prestações de serviços realizadas 
no interesse dos destinatários.

O objeto principal da atividade da C……………… vinha referido na consulta efetuada como 
sendo de “disponibilização de meios informáticos, operacionais, administrativos e de aprovisionamento 
aos seus membros” (nº 1 do documento). Sobre os serviços prestados aos seus membros, os mesmos 
eram genericamente referenciados pela entidade consulente como respeitando “essencialmente à dis-
ponibilização de meios informáticos e de back office (...) enquadráveis nas alíneas (c) e (d) do n.º 8 
do artigo 6º do Código do IVA” (nº 33 do mesmo documento).

3. Face a este entendimento fica prejudicada, na parte agora contrariada, a informação n.º 2196, 
de 20 de dezembro de 2000, comunicada a V. Exªs por ofício nº169180, de 27/12/2000, da Direção 
de Serviços do IVA (DSIVA), não sendo devidos juros compensatórios pelas liquidações que até aqui 
deixaram de ser feitas, na medida em que o atraso não for imputável à empresa,

Com os melhores cumprimentos
O Subdiretor -Geral dos Impostos,
……………..”
11º) - Em 20 de março de 2006, foi dado conhecimento ao impugnante do projeto de conclusões 

do relatório de inspeção (cfr. relatório da inspeção cuja cópia se encontra junta a fls. 130 a 159 dos 
autos);

12º) - Ao impugnante foi posteriormente dado conhecimento do teor do relatório de inspeção tri-
butária, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, e no qual se lê, designadamente, o seguinte 
(cfr. relatório da inspeção cuja cópia se encontra junta a fls.130 a 159 dos autos):

“1.3 — Descrição Sucinta das conclusões da Ação de Inspeção
1.3.3  - Imposto sobre o Valor Acrescentado
1.3.3.1 -IVA LIQUIDADO
1.3.3.1.1  - Tributação das Prestações de Serviços do ACE
1.3.3.1.2  - IVA a liquidar nas Prestações de Serviços
As correções a seguir indicadas, foram efetuadas, tendo por base o parecer n.º 96/2005 do CEF 

As mesmas não serão objeto de juros compensatórios nem de coima.
1.3.3.1.2.1  - Custos com Pessoal  - Art.s 4º, 16º e 18º do CIVA € 26.446.40016
Na análise efetuada, verificámos que a totalidade dos custos com pessoal no montante de 

€ 145.040.24960, registados na esfera do ACE, designadamente nas contas ‘8229000  -Custos Pessoal 
 - IVA N/SUJ” (€140.483.190,60) e “8229003 - Horas Pessoal  - IVA N/SUJ” (€4.557.059,00), foram 
faturados aos seus associados como “Custos c/ Pessoal  -Não sujeito Of. Circ. n.º 30019”.

No entanto, dado que as prestações de serviços com pessoal se encontram abrangidas pela regra 
de incidência do IVA, conforme art. 4.º do CIVA, e não existindo qualquer outra disposição, quer ao 
nível da isenção, quer ao nível de uma eventual delimitação negativa do mesmo, nem tendo aplicação 
ao caso concreto o disposto no Oficio -Circulado n.º 30019 da DSIVA, procedemos à correção total de 
€26.446.400,16 (cf. Anexo nº8), de acordo com o disposto nos Art.s 16º e 18º do CIVA, correspon-
dente ao IVA não liquidado sobre os serviços com pessoal faturados pelo A………………, ACE aos 
seus associados, à taxa de 17%, até 05/06/02 e à taxa de 19%, relativamente a faturação emitida de 
05/06/2002 até 31/12/2002, conforme o disposto no art. 18º do CIVA.

(A correção em causa não foi contestada no Direito de Audição, pelo que a mesma se mantém, 
ver ponto IX, 3.1.2.1)

1.3.3.1.2.2  - Rendas, Encargos Financeiros, Amortizações, FST Isentos — Art.s 40, 16.º e 
18.º do CIVA  - € 6.185.898,05

O A……………….., ACE procedeu à desagregação dos vários componentes de custos para efeitos 
de faturação aos seus associados, nomeadamente Rendas, Encargos Financeiros, Amortizações, FST 
Isentos (ou sem direito a dedução).

Dado que cada um destes componentes não representa nem é suscetível de qualificar as prestações 
de serviços realizadas no interesse dos destinatários, mas sim o serviço final efetivamente prestado, de 
acordo com o Artº. 16º do CIVA, será este que deverá ser objeto de aplicação das regras do IVA.

Assim, e dado verificamos que o S.P. não procedeu a liquidação do IVA relativamente aos débitos 
efetuados a titulo de rendas, encargos financeiros amortizações do bens isentos e fornecimentos servi-
ços terceiros isentos em que, nos termos dos artºs 21º e 22º do CIVA, não seja permitida a dedução de 
IVA suportado, procedemos a liquidação de IVA no montante total de € 6.185.898, de acordo com o 
disposto nos art.s 16º e 18.º do CM, repartido pelos meses de janeiro a dezembro, em virtude de o SP, 
ter indevidamente procedido ao enquadramento para efeitos de aplicação de imposto dos vários custes 
incorridos para a realização dos mesmos.

(A correção em causa não foi contestada no Direito de Audição, pelo que a mesma se mantém, 
ver ponto IX 3.1.2 1)
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1.3.3.1.3  - Fornecimento Serviços Terceiros às Taxas de 5% e 12% Art.s 4º, 16º e 18º do 
CIVA  -€557.415,85

O A………………., ACE procedeu à desagregação dos vários componentes de custos incorridos, 
para efeitos de aplicação das regras de IVA na faturação emitida aos seus associados.

Na análise efetuada, verificámos que o S.P. procedeu à liquidação de IVA, na faturação emitidas 
aos seus membros à taxa reduzida (5%), relativamente a valores registados conta “892902  - Prest. Serv. 
Div. — IVA 5%” e à taxa intermédia (12%), relativamente a valores registados conta “892904 — Prest. 
Serv. Div. — IVA 12%”.

Assim, de acordo com os Art.s 16º e 18 ambos do CIVA, procedemos à correção de IVA de 
€551.912,23 e €550362, respeitante ao diferencial entre a taxa de IVA aplicada peles sujeito passivo, 
taxa reduzida e taxa intermédia respetivamente, e a taxa normal do IVA, conforme o disposto no artº 18.º 
do CIVA, discriminado pelos vários períodos de imposto, dado que nos termos do artº.16º do CIVA, o 
valor tributável não é constituído pelos custos incorridos para realização dos serviços prestados, mas 
sim, pelo valor do serviço efetivamente prestado. De salientar que, para efeitos de apuramento de IVA 
em falta, atendeu -se à alteração ocorrida em 05/06/2002, na taxa normal prevista na alinea e) do nº1 
do art. 18.º do CIVA.

(A correção em causa não foi contestada no Direito de Audição, pelo que a mesmo se mantém, 
ver ponto IX 3.1.21)

1.3.3.2 — Faturação Antecipada  - Alteração da taxa da 17% para 19% Artºs 7º, 8º e 16º do 
CIVA  - € 1.808.025,64

Verificámos que o A………………, ACE fatura mensalmente, no final de cada mês (janeiro a 
maio), ao B……………….., SA, as prestações de serviços efetuadas nesse mês, uma vez que se tratam 
de prestações de serviços de caráter continuado, procedendo assim corretamente e de acordo com o 
disposto nos art.s 7º e 8º do CIVA.

No entanto neste exercício, verificámos que nos meses de janeiro a maio, procedem a débitos men-
sais relativos aos serviços prestados ao B………………, SA, tendo em junho, alterado o procedimento, 
em virtude de, em 3 de junho de 2002 ter faturado, a titulo de “adiantamento sobre a faturação de 2002”, 
ao B…………………, SA, seu associado, serviços prestados no montante de €196.594.407,63, o qual 
incluiu IVA no total de €15.484.422,00, repartido em IVA de 5% (€112.215,00), de 12% (€3.989,00) 
e de 17% (€15.368.218,00).

O valor faturado, deduzido do IVA liquidado, foi registado em 3/06/2002, numa conta interna 
“5489 — Diversos” (cfr. Anexo nº12, Folhas 1 e 2), tendo nos meses de junho a dezembro, sido efetuados 
os débitos nesta conta (C/5489”) por contrapartida das respetivas contas de proveitos, apresentando a 
mesma saldo nulo em 31/12.

Não existindo qualquer prestação de serviços diferente do habitual, atente -se as contas movi-
mentadas mensalmente acima referidas, e correspondendo o valor faturado a previsão da totalidade 
dos serviços prestados pelo A………………., ACE ao B………………, SA, de junho a dezembro 
de 2002, verificámos que não existiu nenhuma situação fora do habitual que levasse a justificação da 
necessidade de antecipação da faturação.

Verifica -se, assim, que não se tratou de faturar antecipadamente um serviço ou mercadoria que 
existisse a data da alteração da taxa de IVA, Assim, de acordo com o disposto no n.º 3 do art.7.º do CIVA, 
conjugado o disposto no n.º 8 (atual no 9) do artº. 18º do CIVA, procedemos à correção do diferencial 
da taxa normal de 17% para 19%, referente ao período de junho a dezembro, no montante total de IVA 
de € 1.808.025,64, respeitante às prestações de serviços, registadas nas contas “8929050  - Prest. Serv. 
D -v.  - IVA 17º/a” e “8929051  - Diversos  - IVA 17%”, que totalizam € 90.401.281,77, constante da fatura 
nºSV0206000, de 03/06/02 ao seu associado B………………… SA e sobre as quais foi liquidado IVA 
à taxa de 17% no valor de €15.368.218,00.

O pagamento destas prestações não consistiu num adiantamento, previsto no artº. 8º do CIVA, 
mas sim, numa antecipação da faturação total, prevista para os meses de junho a dezembro de 2002, 
relativa a um serviço de caráter continuado, o qual foi prestado ao longo de todo exercício, devendo 
assim aplicar -se a taxa que vigora na data em que as prestações de serviços são realizadas.

(A correção em causa não foi contestada no Direito de Audição, pelo que a mesma se mantém, 
ver ponto IX.3.1.2.1)

1.3.33.  - IVA Regularizações
133.3.1.  - Notas de Crédito — Alteração de taxa Art.s 16º e 71º do CIVA  - € 94.277,56
III.  -3  - IVA — Imposto sobre o Valor Acrescentado
III.  -3.1  - IVA LIQUIDADO
lll. -3.1.1  - Tributação das Prestações de Serviços efetuados pelo ACE
A) Na análise efetuada à faturação emitida pelo A………………., ACE, aos seus associados, 

verificámos que
Sujeito Passivo (S.P.) procedeu à desagregação na sua faturação, para efeitos de aplicação isolada 

da regra do imposto correspondente a cada um deles, os vários componentes dos custos suportados para 
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a realização dos serviços que lhes forem atribuídos, nomeadamente a prestação de serviços administra-
tivos, informáticos ou de back -office integrantes do seu escopo, conforme consta das faturas emitidas 
(Cfr. Anexo n.º 11 a título exemplificativo) e que abaixo se apresenta:

Rendas  - Isento artº 9º, n.º 30 do CIVA;
Encargos Financeiros  - Isento Artº. 9º, n.º 28 do CIVA;
Custos c/ Pessoal  - Não sujeito Of. Circ. n.º 30019;
Amortizações  - Isentas,
FST Isentos  - Combustíveis, correios, seguros, serviços judiciais, contencioso e notariado, ajudas 

de custo, transportes no estrangeiro, formação profissional interna;
FST 5%  - Água, gás, eletricidade, leite, transporte passageiros, hotelaria, passes sociais, táxis, ALD;
FST 12%  - Café, refeições, serviços de catering;
FST 17%
Amortizações c/ IVA 17%
Este procedimento, segundo o S.P., tem por base a Informação n.º 2.196, de 22 de dezembro de 

2000, averbada do despacho concordante da mesma data, emitida pelos Serviços da Administração 
do IVA na sequência do requerimento dirigido aos Serviços da Administração do IVA  - Serviços de 
Conceção, entregue em 15 -12 -2000, pelo A………………..,ACE.

B) No entanto, é de salientar que, de acordo com o Parecer 96/2005, emitido em 27 -10 -2005, 
pelo C.E.F., o pedido acima referido não reunia as condições previstas nos nºs 1 a 3 do Artº68º da LGT, 
a saber: i) O requerente não dirigiu nem endereçou o pedido ao Diretor Geral dos Impostos, assim, 
não fez qualquer menção de que pretendia obter uma informação vinculativa sobre a matéria exposta; 
ii) A resposta obtida não foi objeto de decisão por parte do Diretor Geral dos Impostos, nem por quem 
para o efeito tivesse delegação de poderes; iii) A situação descrita na consulta não coincide exatamente 
com o caso concreto efetivamente verificado à data do pedido ou em momento posterior.

Por seu turno, o citado Parecer também refere que não se mostra verificada qualquer das circuns-
tâncias previstas nas alíneas a) e b) do n.º 4 do Artº58.º da LGT, porquanto a informação prestada não 
respeita ao cumprimento de obrigações acessórias, nem a matéria em apreço consta, ou constava, de 
qualquer orientação genérica emanada da DGCI, seja sob a forma de circular, ofício circular, ofício 
circulado ou outra.

Assim, não se mostrando reunido nenhum dos requisitos exigidos nas disposições pertinentes do 
artº 68.º da LGT, não tendo a informação prestada pela DSIVA abordado todos os aspetos focados na 
consulta, nem estando sequer em consonância com decisões anteriormente tomadas sobre a matéria 
ou dotada de qualquer tipo de fundamentação que pudesse levar à formação no destinatário de uma 
convicção razoável sobre o percurso cognitivo nela seguido, o ato não continha virtualidades para 
poder gerar no sujeito passivo uma confiança legítima de que a informação refletiria necessariamente 
a interpretação oficial da DGCI relativamente ao conteúdo das normas nela em apreço.

Por conseguinte, não tendo caráter vinculativo a Informação prestada pela DSIVA, objeto de 
concordância por parte da Exma. Sra. Subdiretora -Geral dos Impostos para a área do IVA, então em 
funções, através de despacho de 22 -12 -2000 consubstancia a prática de um ato opinativo de um órgão 
da administração tributária exercido no âmbito do princípio da colaboração e do direito genérico à 
informação por parte dos contribuintes, expressos nos artigos 59º e 67º da LGT, que à semelhança de 
qualquer outro ato opinativo da administração pública não constitui um ato administrativo para efeitos 
dos artigos 120º e seguintes do CPA, não estando sujeito às regras nele estabelecidas em matéria de 
revogação, alteração, substituição ou retificação.

Posto isto, não estando a Administração Tributária vinculada ao conteúdo da Informação n.º 2.196 
da OSIVA, sobrevêm o respeito pelo primado da lei que rege a atuação da administração pública, inerente 
ao princípio da legalidade consagrado no n.º 2 do artº. 266º da Constituição da República Portuguesa, 
a que se reporta também o artº. 3º do Código do Procedimento Administrativo (CPA).

Acresce referir que também o disposto no n.º 2 do artº. 7º do CPA, em matéria de responsabi-
lidade da administração pública pelas informações escritas prestadas aos administrados, quando não 
vinculativas, como é o caso, não obsta a que a DGCI, mesmo relativamente a factos já ocorridos, esteja 
obrigada a praticar os atos tributários de harmonia com o que considera constituir o exato sentido das 
normas tributárias aplicáveis decorrendo, no entanto, da referida responsabilidade que não pode ser 
exigido ao sujeito passivo o pagamento de juros compensatórios e de eventuais coimas resultantes da 
sua conformação com o procedimento veiculado na informação escrita que obteve.

Sendo assim, o enquadramento tributário das prestações de serviços do S.P., A……………….., 
ACE aos seus associados em sede de IVA não poderá ser outro que não seja a correta aplicação das 
regras do IVA àquelas prestações de serviços, tendo em particular conta a interpretação adequada do 
disposto na alínea a) do nº1 do artº. 1º, no artº. 4º, nos nºs 23 e 23 -A do artº. 9º, no n.º 1 do artº. 16º e 
no nº1 do artº 36º do CIVA.

C)  - De referir ainda que o A……………….., ACE foi notificado através do Ofício n.º 122713, de 
30 -11 -2005, do Gabinete do Subdiretor -Geral do imposto sobre o Valor Acrescentado, do despacho do 
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Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais exarado no Parecer n.º 96/2005 do C.E.F., o qual contraria 
o procedimento que o S.P. tem vindo a adotar, para efeitos de IVA, como foi descrito no ponto A), o 
qual foi efetuado de acordo com a Informação n.º 2196, de 22/12/2000.

III.  - 3.1.2  - IVA a liquidar nas prestações de Serviços efetuadas pelo ACE
As regras de incidência do IVA definem, como prestações a ele sujeitas, as transmissões de bens 

e as prestações de serviços efetuadas pelos sujeitos passivos, correspondendo o valor tributável aos 
montantes obtidos, dos adquirentes ou de terceiros, como contraprestação dessas operações. São essas 
transmissões de bens ou prestações de serviços que constituem, necessariamente, os factos tributários 
sujeitos a IVA, devendo como tal ser objeto de aplicação das regras relativas ao imposto, de faturação 
e de repercussão do imposto aos respetivos destinatários.

As prestações de serviços efetuadas pelo A……………….., ACE, aos seus membros, tendo em 
conta a natureza dos mesmos, não poderão assim, ser objeto de uma desagregação pelos vários tipos 
de custos incorridos para a realização das mesmas, como sejam, Rendas, Encargos Financeiros, Custos 
com Pessoal, Fornecimentos Serviços Terceiros e Amortizações, já que cada um desses componentes 
não representa, nem é suscetível de qualificar as prestações de serviços realizadas no interesse dos 
destinatários mas sim, o serviço final efetivamente prestado e que deverá ser objeto de faturação e 
aplicação das regras do IVA.

III.  - 3.1.2.1  - Custos com Pessoal  - Art.s 4º, 16º e 18.º do CIVA €26.446.400,16
Ao nível da faturação de custos com o pessoal, o A…………………., ACE, considera que, estes 

se encontram fora do campo da incidência, ao abrigo do Oficio Circulado n.º 30019, de 4 de maio de 
2000, pelo que não liquida IVA nos débitos efetuados aos associados. No entanto, no caso em apreço, 
não se trata da afetação de pessoal do ACE a tarefas prosseguidas pelos seus membros, a qual estaria 
fora do campo de incidência de acordo com o referido ofício, mas sim, de custos com pessoal indis-
pensáveis à realização das prestações de serviços realizadas pelo S.P. para satisfazer as necessidades 
dos seus associados, as quais se encontram abrangidas pelas regras de incidência do IVA.

Na análise efetuada, verificamos que a totalidade dos custos com pessoal no montante 
€ 145.040.249,60, registados na esfera do ACE, designadamente nas contas “8229000 – Custos Pessoal 
IVA N/SUJ” (€ 140.483.190,60) e “8229003  - Horas Pessoal  - IVA N/SUJ” (€ 4.557.059,00), foram 
faturados aos seus associados como “Custos c/Pessoal  -Não sujeito Of. Circ. n.º 30019”.

Assim, de acordo com o referido, e dado que as prestações de serviços com pessoal se encontram 
abrangidas pela regra de incidência do IVA, conforme Art.4º do CIVA, e não existindo qualquer outra 
disposição, quer ao nível da isenção, quer ao nível de uma eventual delimitação negativa do mesmo, 
nem tendo aplicação ao caso concreto disputo no Oficio Circulado nº30019 da DSIVA, procedemos à 
correção total de € 26.446.40,16 (cf. Anexo nº8), de acordo com o disposto nos Art.s 16º e 18º do CIVA, 
correspondente ao IVA não liquidado sobre os serviços com pessoal faturados pelo A………………., 
ACE aos seus associados, à taxa de 17%, até 05/06/02 e a taxa de 19%, relativamente à faturação 
emitida de 05/06/2002 até 31/12/2002, conforme art. 18º do CIVA, Os valores corrigidos incluem o 
montante de € 13 398,990,71, relativo a IVA não liquidado no valor faturado a titulo de “adiantamento 
da faturação do ano 2002” ao B……………………, SA, com o mesmo descritivo, o qual foi imputado 
aos meses de junho a dezembro (cfr. Anexo nº10), de acordo com os fundamentos apresentados no 
ponto III.  - 3.1.3. deste relatório.

III.  -3.1.2.2  - Rendas, Encargos Financeiros, Amortizações, FST Isentos Art.s 4º, 6º e 18º do 
CIVA  - € 6.1 85.898,05

Tal como já foi referido, no ponto III  - 3.1.1  - A), o S.P. procedeu à desagregação dos vários 
componentes de custos para efeitos de faturação aos seus associados, nomeadamente Rendas, Encargos 
Financeiros, Amortizações, FST Isentos (ou sem direito a dedução).

Dado que cada um destes componentes não representa nem é suscetível de qualificar as prestações 
de serviços realizadas no interesse dos destinatários, mas sim o serviço final efetivamente prestado, de 
acordo com o art. 16.º do CIVA, será este que devera ser objeto de aplicação das regras do IVA.

Assim, e dado verificarmos que o S.P. não procedeu à liquidação do IVA relativamente aos débitos 
efetuados a titulo de rendas, encargos financeiros amortizações de bens isentos, e fornecimentos serviços 
terceiros isentos em que, nos termos dos art.s 21.º e 22.º do CIVA, não seja permitida a dedução de IVA 
suportado, procedemos à liquidação de IVA no montante total de €6.185.898,05, de acordo com o dis-
posto nos Art.s 16º e 18º do CIVA, repartido pelos meses do janeiro a dezembro, (cfr. Anexo n.º 8), em 
virtude de o S.P, ter indevidamente procedido ao enquadramento para efeitos de aplicação do imposto 
a liquidar, dos vários custos incorridos a montante para a realização dos mesmos.

Os valores corrigidos incluem o montante do €3.402.929,94, referente a IVA não liquidado no 
valor faturado a título de “adiantamento da faturação do ano 2002” ao B…………………., SA, relativo 
às operações acima referidas, o qual foi imputado aos vários meses do junho a dezembro (cfr. Anexo 
nº10) com os fundamentos apresentados no ponto III.  - 3.1.3. deste relatório.
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III.  - 3.1.3  - Fornecimento Serviços Terceiros às Taxas de 5% e 12% art.s 4º, 16º e 18º do 
CIVA  -€557.415,85

Do acordo com o exposto no III  - 3.1.1  - A), o A……………….., ACE procedeu à desagregação 
dos vários componentes de custos incorridos, para efeitos de aplicação das regras do IVA na faturação 
emitida aos seus associados. Na análise efetuada verificámos que o S.P. procedeu a liquidação de IVA, 
na faturação emitida aos seus membros:

À taxa reduzida (5%) no montante de €2.111.228,48 (cf. Anexo n.º 8), relativamente a valores 
registados na conta “892902  - Prest. Serv. Div.  - IVA 5%” (fornecimentos e serviços de terceiros 
abrangidos pela mesma, nomeadamente agua, gás, eletricidade, leite, transporte passageiros, hotelaria, 
passes sociais, táxis, ALD);

A taxa intermédia (12%) no montante de € 10.546,91 (cf. Anexo nº8), relativamente a valores 
registados conta “892904  - Prest. Serv. Div.  - IVA 1 -%”. (fornecimentos e serviços de terceiros abran-
gidos por esta taxa, designadamente, Café, refeições, serviços de catering).

Assim, de acordo com os Art.s 16º e 18º ambos do CIVA, procedemos à correção de IVA de 
€ 551.912,23 e €5.503,62 (cf. Anexo n.º 8), respeitante ao diferencial entre a taxa de IVA aplicada pelo 
sujeito passivo, taxa reduzida e taxa intermédia, respetivamente, e a taxa normal do IVA, conforme 
Artº. 18.º do CIVA, discriminado pelos vários períodos de imposto, constante do mapa Anexo no 8, dado 
que nos termos do Artº. 16º do CIVA, o valor tributável não é constituído pelos custos incorridos para 
a realização dos serviços prestados, mas sim, pelo valor do serviço efetivamente prestado. De salientar 
que, para efeitos de apuramento de IVA em falta, atendeu -se a alteração ocorrida em 05/18/2002 na taxa 
normal prevista na alínea c) do nº1 do artº. 18.º do CIVA, e ainda à imputação mensal do valor faturado 
antecipadamente ao B……………… SA (cf. Anexo nº10) de acordo com fundamentos apresentados 
no ponto III  - 3.1.3., deste relatório

Nota:  - As correções anteriormente efetuadas (ponto III – 3.1.2), não serão sujeitas a juros com-
pensatórios, nem serão objeto de processo de contraordenação fiscal, face ao Parecer n.º 96/2005, de 
27 -10 -2005, do C.E.F.

III.  - 3.2.  - Faturação Antecipada  - Alteração da taxa de 17% para 19% Arts 7º, 8º e 18º do 
CIVA  - € 1.808.025,64

A Lei n.º16 -A/2002, de 31/05/02, estabeleceu no seu art. 6º, a alteração da redação da alínea c) 
do nº1 e do n.º 3 do art. 18.º do CIVA, tendo sido alterada a taxa aí prevista de 17% para 19%.

As alterações acima referidas, atendendo a vacatio legis prevista na Lei n.º 74/98, de 11 de no-
vembro, entraram em vigor no Continente em 05/06/2002 e nas Regiões Autónomas em 15/06/2002.

Dispõe o nº3 Artº7.º que “... e prestações de serviços de caráter continuado, resultantes de con-
tratos que deem lugar a pagamentos sucessivos, considera -se que... e as prestações de serviços são 
realizadas no termo do período a que se refere cada pagamento, sendo o imposto devido e exigível pelo 
respetivo montante”. De acordo com o referido, a alteração da taxa aplica -se as operações realizadas 
a partir do dia 5/06/02.

Assim, caso a faturação, apesar de efetuada antes de 05/06/2002 englobe operações de caráter 
continuado que tiverem lugar antes e depois de 05/06/2002, as prestações de serviços efetuadas em data 
anterior a 05/06/2002 serão tributadas à taxa de 17% e as efetuadas em data posterior, serão tributadas 
à taxa de 19%.

No âmbito da ação inspetiva, verificámos que o A……………….., ACE fatura mensalmente, no 
final de cada mês (janeiro a maio), ao B………………, SA (cfr. Anexo nº11), as prestações de serviços 
efetuadas nesse mês; uma vez que se tratam de prestações de serviços de caráter continuado, procedendo 
assim corretamente e de acordo com o disposto nos artºs s 7º e 8º do CIVA.

Na entanto neste exercício, e relativamente aos débitos efetuados ao seu associado B……………….., 
SA, verificamos que nos meses de janeiro a maio, procedeu a débitos mensais relativos aos serviços 
prestados à mesma, tendo em junho, alterado o procedimento no que a seguir se descreve.

Em 3 de junho de 2002 faturou, a título de “adiantamento sobre a faturação de 2002” ao 
B……………………, SA seu associado, serviços prestados no montante de € 196.594.407,63, atra-
vés da Fatura n.ºSV0206000 (cf. Anexo nº12, Folha 4), a qual incluiu IVA no total de €15.484.422,00, 
repartido em IVA de 5% (€ 12.215,00), de 12% (€3.989,00) e de 17% (€15.368.218,00).

O valor faturado, deduzido do IVA liquidado, foi registado em 3/06/2002, numa conta interna 
“5489 — Diversos” (cf. Anexo nº12, Folhas 1 e 2).

Nos meses de junho a dezembro, foram efetuados os débitos nesta conta (C/5489) por contrapartida 
das respetivas contas de proveitos, apresentando a mesma saldo nulo em 31/12 (cf. Anexo nº13).

Não existindo qualquer prestação de serviços diferente do habitual, atente -se às contas movimen-
tadas mensalmente acima referidas, e correspondendo o valor faturado a previsão da totalidade dos 
serviços prestados pelo A……………….., ACE ao B……………, SA, de junho a dezembro de 2002, 
verificamos que não existiu nenhuma situação fora do habitual que levasse a justificação da necessi-
dade de antecipação da faturação, e ainda que o mesmo procedimento não foi adotado em relação aos 
restantes associados.
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Constatou -se, ainda, que a mesma foi objeto de acerto final em dezembro de 2002, através da 
Nota de Crédito n.º 21250 e Nota de Débito nº21237, as quais retificam os valores a imputar respeti-
vamente de Amortizações cl IVA à taxa de 17% (IVA de €27697133) e FIT c/IVA a taxa de 17% (IVA 
de €568.695,79) (cf. Anexo n.º 14, Folhas 4 e S).

Verifica -se, assim, que não se tratou de faturar antecipadamente um serviço ou mercadoria que já 
existisse à data da alteração da taxa de IVA.

Assim, de acordo com o disposto no n.º 3 do Artº. 7º do CIVA, conjugado o disposto no n.º 8 
(atual n.º 9) do Artº. 18º do CIVA, procedemos a correção do diferencial da taxa normal de 17% para 
19%, referente ao período de junho a dezembro, no montante total de IVA de €1.808.025,64 (cf. Anexo 
n.º 9), respeitante às prestações de serviços, registadas nas contas “8929050  - Prest Serv Div  - IVA 
17%” e “8929051  - Diversos  - IVA 17%”, que totalizam €90.401.281,77 (cf. Anexo n.º 9), constante 
da fatura nºSVO2OS000, de 03/06/02 ao seu associado B…………………. SA (ct Anexo nº12, Folha 
4), e sobre as quais foi liquidado IVA a taxa de 17% no valor de €15.368.218,00.

O pagamento destas prestações não consistiu num adiantamento, previsto no art. 8.º do CIVA, mas 
sim numa antecipação da faturação total, prevista para os meses de junho a dezembro de 2002, relativa 
a um serviço do caráter continuado, o qual foi prestado ao longo de todo o exercício, devendo assim 
aplicar -se a taxa que vigora na data em que as prestações de serviços são realizadas.

(...)
13º) - Em 6 de abril de 2006, foi exarado pelo diretor de serviços, no relatório melhor identificado no 

ponto anterior, despacho com o seguinte teor (cfr. documento junto a fls. 130 dos presentes autos):
“1. Concordo com as conclusões do relatório.
2. Remeta -se o auto de notícia ao SF competente.
3. Notifique -se o contribuinte.”
14º) - Na sequência da ação de inspeção, foram emitidas as liquidações adicionais de IVA., re-

ferentes aos períodos de tributação de 2002, com os nºs.06071543, 06074545, 06074547, 06074549, 
06074551, 06074553, 06074555, 06074557, 06074559, 06074561, 06074563 e 06074565, no montante 
total de € 35.092.017,73 (cfr. cópias das liquidações juntas a fls.65 a 87 dos autos);

15º) - Foram ainda emitidas as liquidações nºs.06074554, 06074556, 06074558, 06074560, 
06074562, 06074564 e 06074566, relativas a juros compensatórios, no montante total de € 3.380.949,43 
(cfr. cópias das liquidações juntas a fls. 89 a 101 dos autos);

16º) - Das liquidações de juros compensatórios impugnadas consta a indicação de que os mesmos 
foram “liquidados nos termos dos artigos 89º do Código do IVA e 35º da Lei Geral Tributária, por ter 
sido retardada a liquidação de parte ou da totalidade do imposto, por facto imputável ao sujeito pas-
sivo”, a indicação do concreto imposto em falta sobre o qual incidem os juros, o período a que se aplica 
a taxa de juro, com indicação da data de início e da data do fim desse período, bem como a indicação 
de que a taxa de juro aplicável ao período é a equivalente à taxa dos juros legais fixada “nos termos do 
nº.1 do artigo 559º do Código Civil” (cfr. cópias das liquidações juntas a fls. 89 a 101 dos autos);

17º) - Foi dado conhecimento ao impugnante do ofício n.º 9031, do 3º. Serviço de Finanças de 
Lisboa, datado de 26 de julho de 2006, tendo por assunto “notificação de liquidação”, cujo teor aqui 
se dá por integralmente reproduzido, e do qual consta que fica notificado para pagar o montante de 
Euros 439.839,85 (cfr. cópia do ofício junta a fls.328 dos autos);

18º) - Tendo por fundamento o facto de no ofício referido no ponto anterior não se indicar a que 
imposto se reporta a liquidação, não se fundamentar a mesma, por não se anexar o respetivo documento 
de cobrança, o impugnante apresentou um requerimento, ao abrigo do disposto no art.º 37, do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário, solicitando a notificação dos elementos em falta no ato em 
causa (cfr. cópia do requerimento junta a fls. 331 e 332 dos autos);

19º) - O requerimento referido no ponto anterior foi apresentado em 10 de agosto de 2006 e não 
obteve resposta até ao momento da interposição da presente impugnação (cfr. carimbo de entrada aposto 
a fls. 331 dos autos; factualidade admitida por acordo);

20º) - Posteriormente, foi dado conhecimento ao impugnante, via fax, do ofício número 081634, 
datado de 10 de agosto de 2006, emitido pela Direção de Serviços de Cobrança do Imposto sobre 
o Valor Acrescentado, ao Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa  - 3, com o assunto “Liquidação 
Anulada Indevidamente”, no qual se informa que “a liquidação adicional n.º 06074545 no valor de 
€ 2.301.472,69 referente a fevereiro de 2002, foi anulada indevidamente, motivo pelo qual deve con-
siderar sem efeito o ofício que, nesse sentido, lhe foi enviado por este Serviço” (cfr. cópia do ofício 
junta a fls.334 dos autos);

21º) - Após, o impugnante recebeu um documento identificado sob o n.º 0600760745 e datado de 
12 de agosto de 2006, emitido pela Direção de Serviços de Cobrança do Imposto sobre o Valor Acres-
centado, mencionando em epígrafe “Liquidação Anulada Indevidamente” no qual consta a informação 
de que a liquidação nº.06074545, referente ao período de fevereiro de 2002 “foi anulada indevidamente, 
motivo pelo qual deve considerar sem efeito o ofício que, nesse sentido, lhe foi enviado por este Serviço” 
(cfr. cópia do documento junta a fls. 336 dos autos).
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IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V. Conforme acima referido, está interposto recurso de revista do TCA Sul, de 22 de novembro 

de 2013, ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA, pelo que importa apreciar agora a sua admissão 
liminar.

V.1. O artº 150º citado, estabelece o seguinte:
“1. Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou 
quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

2. A revista só pode ter como fundamento a violação de lei substantiva ou processual.
3. Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente 

o regime jurídico que julgue adequado.
4. O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objeto 

de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova 
para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.

5. A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do n.º 1 
compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objeto de apreciação preliminar sumária, a 
cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso 
Administrativo”.

Sobre essa relevância jurídica ou social, de importância fundamental ou da necessidade da admissão 
do recurso para uma melhor aplicação do direito, esta Secção tem -se pronunciado de forma reiterada e 
uniforme, pelo que iremos aqui reproduzir parte do que ficou escrito nesta matéria no recente acórdão 
de 25.09.2013 – Processo n.º 01013/13.

“2. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal.

Tal preceito prevê, assim, a possibilidade recurso de revista excecional para o STA quando esteja 
em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de im-
portância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito.

Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excecionalidade deste recurso, 
referindo que ele só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito, sob pena de se desvir-
tuarem os fins tidos em vista pelo legislador.

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

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

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

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

Deste modo, e como repetidamente tem sido afirmado pela jurisprudência, o que em primeira 
linha está em causa no recurso excecional de revista não é a solução concreta do caso subjacente, não 
é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo 
a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional, pois que para isso 
existem os demais recursos, ditos ordinários”!.

V.2. Vejamos então se, no caso dos autos, tais requisitos se verificam.
A questão que o recorrente pretende ver apreciada por este STA, consiste em saber se uma in-

formação, solicitada por contribuinte sem que o mesmo expressamente faça menção do regime da 
informação vinculativa, prestada por uma Direção de Serviços e sancionada pelo Subdiretor -Geral para 
essa mesma área consubstancia, ou não, uma informação vinculativa.

Para fundamentar o recurso a recorrente invoca que tal questão assume relevância jurídica ou 
social, aferida em termos da utilidade jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultra-
passe os limites da situação singular, decorrendo, da interposição do presente recurso a possibilidade 
da melhor aplicação do direito, tendo como escopo a uniformização do direito, dado que tal questão 
tem capacidade para se repetir num número indeterminado de casos futuros.

Por outro lado, trata -se de matéria sobre a qual é admissível existirem dúvidas interpretativas na 
aplicação do quadro legal relativo a pedidos de informação vinculativa que não são como tal identifi-
cados e nem são dirigidos ao Diretor -Geral dos Impostos, sendo certo, por outro lado, que a resposta 
a dar a essa questão, pode interessar a um leque alargado de interessados.

Vejamos então.
O acórdão recorrido considerou que estamos perante uma informação vinculativa, louvando -se 

na seguinte argumentação:
a) Não obstante o pedido de informação não ter sido dirigido – nem prestado – pelo DGI, quando 

a lei refere “dirigente máximo do serviço” deve entender -se o dirigente do serviço ao qual se refere o 
pedido, no caso o IVA.

b) A Administração Tributária, em homenagem aos princípios da boa fé e da colaboração, não 
podia receber e responder ao pedido, nada tendo objetado quanto à competência da entidade que emitiu 
a informação, permitindo durante cinco anos que o contribuinte tenha atuado em conformidade com a 
resposta que obteve, para, posteriormente, sugerir que a informação não era vinculativa.

c) Do teor do pedido de informação resulta objetivamente que o contribuinte pretendia uma infor-
mação de caráter vinculativo, identificando detalhadamente os atos cuja qualificação jurídico -tributária 
pretendia, satisfazendo assim, o exigido no artº 68º da LGT.

d) Da informação n.º 2196, de 22 de dezembro de 2000 resulta que a mesma se deve considerar 
vinculativa nos termos e para os efeitos dos artºs 68ºº da LGT e 57º do CPPT, sendo a mesma suscetível 
de gerar no contribuinte a confiança em que a Administração Tributária proceda de harmonia com o 
informado.

e) A referida informação criou no espírito do impugnante uma confiança razoável, uma vez que 
podia razoavelmente presumir que a entidade emitente tinha competência para se pronunciar sobre as 
questões colocadas relativamente à incidência do IVA, confiança que a AT reconhece ter sido criada.

f) Deste modo, “ao resultarem da imposição com efeitos retroativos da revogação de uma infor-
mação de caráter vinculativo com a qual, durante cinco anos, o sujeito passivo contou, as liquidações 
impugnadas são ainda ilegais por violação grosseira do princípio da boa fé…”

Temos então um caso concreto em que, apoiado nos factos dados como provados  - e que não cabe 
a este STA discutir  -, o TCA Sul concluiu pela ilegalidade das liquidações, por violação de informação 
que considerou vinculativa e de outros princípios do direito tributário.

Deste modo, estamos perante uma situação pontual, pouco suscetível de se repetir em outros casos 
concretos, sem relevância do ponto de vista social.

Também do ponto de vista jurídico não se vê que a questão seja complexa ou melindrosa de molde 
a suscitar a intervenção deste STA para resolver divergências que se possam suscitar na jurisprudência.

Finalmente, o fundamento da melhor aplicação do direito tem de resultar do fato de a decisão se 
mostrar ferida de erro manifesto ou grosseiro, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, no caso concreto, foi apreciada a matéria de fato e as disposições legais aplicáveis 
e concluiu -se por uma solução jurídica plausível, sendo certo que nem sequer foi invocada doutrina 
ou jurisprudência que se tenha vindo a pronunciar em sentido contrário sobre a questão. A simples 
divergência jurídica não constitui fundamento para o recurso de revista.

De todo o modo, ainda que existisse erro de julgamento, esse erro, só por si, não justificaria a 
admissão do recurso, pois que não estamos perante 3º grau de jurisdição.

Em resumo: não ocorrem os requisitos para a admissão da revista, com ela se pretendendo apenas 
manifestar a discordância com o decidido, o que está fora do âmbito do presente recurso de revista.
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VI. Nestes termos e pelo exposto não se admite o recurso.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 18 de dezembro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Ca-
simiro Gonçalves. 

 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Duplicação de coleta. Anulação de anterior liquidação não paga em impugnação 
judicial.

Sumário:

 I — De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 205.º do CPPT «1. Haverá duplica-
ção de coleta para efeitos do artigo anterior quando, estando pago por inteiro 
um tributo, se exigir da mesma ou diferente pessoa um outro de igual natureza, 
referente ao mesmo facto tributário e ao mesmo período de tempo».

 II — Assim sendo, não se verifica, desde logo, duplicação de coleta se, tendo havido 
duas liquidações, uma delas, que não havia sido paga, foi anulada em impugnação 
judicial (falta assim o requisito de «estar pago por inteiro o tributo»), e, por outro 
lado, as liquidações tiveram por base rendimento de natureza diferente — actividade 
comercial num caso e mais valias no outro.

Processo n.º 1181/12 -30.
Recorrente: A…
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. A……., com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF do Porto 
de 15.12.2011, que julgou totalmente improcedente a impugnação judicial por si instaurada contra a 
liquidação adicional de IRS do ano de 2000, no montante de 589.577,08 euros, apresentando, para o 
efeito, alegações nas quais conclui:

1ª) O presente recurso jurisdicional vem interposto da douta sentença que considerou improcedente 
a impugnação judicial deduzida pela ora recorrente contra o ato de liquidação de IRS relativo ao ano 
de 2000 com o n.º 200400001062151, no valor de 589.87,08;

2ª) Da prova produzida e junta aos autos, considera a impugnante e ora recorrente terem ficado 
assentes os seguintes factos com relevância para a boa decisão da causa:

a. Em 7 de fevereiro de 1997, o ora impugnante celebrou um contrato -promessa com eficácia real, 
através do qual prometeu vender e dar em permuta, com eficácia real a uma sociedade, que prometeu 
comprar e tomar de permuta, um imóvel sito na …………;

b. Tendo por referência tal facto, a Administração fiscal promoveu uma liquidação oficiosa de 
IRS relativa ao ano de 1997;

c. Esta liquidação relativa ao ano de 1997 foi impugnada judicialmente em 08.05.2002 e, em con-
sequência, foi anulada por decisão constante de Acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo 
Norte (Processo 128/02  - Porto) em 08.05.2008;

d. Nos termos do mencionado Acórdão, ficou expressamente assente que, não obstante a ilegali-
dade do ato de liquidação, era inequívoco que o facto tributário em juízo havia ocorrido nesse ano de 
1997, ou seja, estava em causa um rendimento experimentado no ano de 1997 cuja sujeição a imposto 
se colocava nesse ano;

e. A liquidação de IRS em crise nos presentes autos, e relativa ao ano de 2000, tem por base o 
contrato de permuta celebrado pelo Impugnante (ora recorrente) em cumprimento daquele contrato-
-promessa de 1997;

f. Confrontada com esta última liquidação de IRS relativa ao ano de 2000, o ora recorrente deduziu 
a presente Impugnação Judicial alegando uma clamorosa duplicação de coleta;
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COM EFEITO:
g. O facto tributário não «existia» por referência a esse ano de 2000, uma vez que se fixou no ano 

de 1997 como, aliás, a Administração fiscal reconhecia promovendo uma liquidação por referência 
a esse ano de 1997 com base em tal «facto» e como veio a resultar inequivocamente do Acórdão do 
TCA Norte de 08.05.2008;

h. Na alegação de duplicação de coleta está ínsita a alegação de que o facto tributário se fixou 
em 1997;

i. Nos presentes autos de Impugnação Judicial, esteve sempre em causa a alegação de que o mesmo 
facto tributário havia sido, já anteriormente (em 1997), relevado: é o que se retira cristalinamente da 
alegação do vício de duplicação de coleta, que inclui, nos termos do artº 205.º do CPPT, a alegação 
que está em causa o mesmo facto tributário que gerou uma outra liquidação, com a identificação dos 
autos em que a respetiva matéria factual se disputava.

3ª). Ora, o Tribunal a quo, na douta sentença que proferiu, limitou -se a destacar a circunstância 
de a liquidação relativa ao ano de 1997 ter sido anulada o que, formalmente “esvazia” a duplicação de 
coleta alegada pela ora recorrente a respeito da liquidação em juízo nos presentes autos;

4ª). Sucede que, como bem alegou a recorrente, em sede de alegações finais, essa duplicação de 
coleta emanava, incontornavelmente, da circunstância de o fato tributário se ter fixado no ano de 1997;

5ª). Não podia, por conseguinte, o Tribunal olvidar tal alegação, devendo sobre a mesma ter -se 
pronunciado, ainda que  - admita -se por hipótese  - o sentido dessa pronúncia se apartasse daquela que 
resultou de forma inequívoca do citado Acórdão do TCA Norte proferido nos autos com o n.º 128/02. 
O Tribunal “a quo” não podia ter deixado de destacar o fato sobejamente demonstrado nos autos de 
que o fato tributário em juízo ocorreu em 1997 e não em 2000.

6ª). Tais omissões  - erro nos pressupostos de fato e consequente omissão de pronúncia  - determi-
nam a ilegalidade do aresto recorrido, devendo, assim, ser anulada a sentença e, concomitantemente, 
o ato impugnado tendo em conta tais vícios.

Termos em que o presente recurso, deverá ser provido e, consequentemente anulada a sentença 
recorrida e, concomitantemente, o ato impugnado tendo em conta os erros de fato e de direito invocados.

II. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 169 e verso, no qual se pronuncia pela improce-
dência do recurso.

III. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1º) A administração procedeu à liquidação adicional de IRS n.º 5334182308, relativa ao ano de 

2000, no valor de 589.587,08 €, com data limite de pagamento 15.12.2004 (fls. 6 dos autos):
2º) Em 02.08.2004, foi efetuada Inspeção Interna à impugnante da qual resultou o relatório de 

Inspeção, constante de fls. 11 a 14 dos autos que aqui se dá por integralmente por reproduzido,
3º) A administração procedeu à liquidação adicional IRS n.º 5320058829, no valor de 1.166.765.85 €, 

relativo ao ano de 1997, cuja data limite de pagamento é 05.08.2002 (fls. 26 dos autos);
4º) A impugnante não procedeu ao pagamento do IRS, tendo, sido emitida a certidão de dívida 

n.º 20052123 (cfr. fls. 38 e 39 do PA);
5º). A impugnante deduziu, em 08.07.2002, impugnação judicial, que deu origem ao processo de 

impugnação judicial n.º 128/02/21 (cfr. 40 a 56 do processo administrativo)
6º) Por sentença proferida em 13.12.2006, foi a impugnação julgada procedente anulada a liqui-

dação, em causa (cfr. 40 a 56 do processo administrativo);
7º) Pelo acórdão de 08.05.2008, do Tribunal Central Administrativo do Norte foi negado provi-

mento ao recurso e manteve a sentença recorrida que julgou procedente a impugnação (fls. 67 a 75 do 
PA apenso aos autos).

8º) Em 16.03 2005 apresentou a presente impugnação judicial.
IV. Colhidos os vistos legais cumpre agora decidir.
V. Invoca o recorrente que nos presentes autos de Impugnação Judicial, esteve sempre em causa 

a alegação de que o mesmo facto tributário havia sido, já anteriormente (em 1997), relevado, o que 
se retira da alegação do vício de duplicação de coleta, que inclui, nos termos do artº 205.º do CPPT, a 
alegação que está em causa o mesmo facto tributário que gerou uma outra liquidação, com a identifi-
cação dos autos em que a respetiva matéria factual se disputava.

Ora, o Tribunal a quo, na douta sentença que proferiu, limitou -se a destacar a circunstância de a 
liquidação relativa ao ano de 1997 ter sido anulada o que, formalmente “esvazia” a duplicação de coleta 
alegada pela ora recorrente a respeito da liquidação em juízo nos presentes autos.

Porém, essa duplicação de coleta emanava, incontornavelmente, da circunstância de o fato tribu-
tário se ter fixado no ano de 1997, pelo que não podia, o Tribunal olvidar tal alegação, devendo sobre 
a mesma ter -se pronunciado. O Tribunal “a quo” não podia ter deixado de destacar o fato sobejamente 
demonstrado nos autos de que o fato tributário em juízo ocorreu em 1997 e não em 2000.

Tais omissões  - erro nos pressupostos de fato e consequente omissão de pronúncia  - determinam 
a ilegalidade do aresto recorrido, devendo, assim, ser anulada a sentença e, concomitantemente, o ato 
impugnado tendo em conta tais vícios.
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Vejamos então.
V.1. A questão a decidir no presente recurso é a de saber se estamos perante duplicação de coleta.
O artº 205º, n.º 1 do CPPT estabelece o seguinte:
“1. Haverá duplicação de coleta para efeitos do artigo anterior quando, estando pago por inteiro 

um tributo, se exigir da mesma ou diferente pessoa um outro de igual natureza, referente ao mesmo 
facto tributário e ao mesmo período de tempo”.

Temos então que constituem requisitos da duplicação de coleta:
a) que esteja pago um tributo;
b) que se exija da mesma ou de diferente pessoa um outro tributo de igual natureza;
c) que tal tributo se refira ao mesmo período de tempo.
Ora, no caso dos autos, o recorrente veio logo alegar na petição inicial da impugnação judicial 

o seguinte:
A correcção à matéria tributável do ano de 2000 resultou do fato de o recorrente ter permutado 

pelo preço de 3.026.868$00 um terreno para construção, não constando do anexo G à declaração de 
rendimentos do exercício de 2000 a participação de tal alienação.

Porém, este rendimento já havia sido tributado por referência ao ano de 1997, já que nessa data o 
recorrente havia recebido uma parte do preço. Assim, não obstante a permuta incidir sobre bens futu-
ros, a administração tributária entendeu logo naquele ano de 1997 que se havia gerado um rendimento 
sujeito a imposto.

Deste modo, emitida a liquidação de IRS n.º 2002532005982 relativa a 1997 no valor de 
1.116.765,85 euros, ocorre duplicação de coleta relativamente à agora impugnada liquidação do ano 
de 2000, no montante de 589.587,08 euros, uma vez que ambas as liquidações respeitam ao mesmo 
fato tributário.

Será então que o recorrente tem razão?
Conforme salienta a Fazenda Pública na sua contestação de fls. 38, relativamente à liquidação 

do ano de 1997 o recorrente não procedeu ao seu pagamento, tendo sido emitida a certidão de dívida 
n.º 20052123 (v. fls. 39 e 40; v. também o fato 4º do probatório supra). Aliás, o recorrente impugnou 
tal liquidação a qual veio a ser anulada por acórdão do TCAN de 08.05.2008 (v. factos 5º a 7º do pro-
batório supra).

Então, para que se pudesse considerar a duplicação de coleta necessário era que o anterior imposto 
estivesse pago. Estando provado que o imposto liquidado relativamente ao ano de 1997 não foi pago, 
faltaria desde logo este requisito essencial para a verificação da duplicação de coleta.

V.2. Como se referiu acima, o recorrente entende que a decisão recorrida padece de erro nos 
pressupostos de fato uma vez que esta não tomou em conta que o fato tributário se fixou em 1997 e 
não em 2000.

Ora, examinando a decisão recorrida desde logo se vê que esta, perante as duas liquidações, se 
limitou a interpretar e aplicar o disposto no artº 205º do CPPT, não existindo omissão de pronúncia 
sobre qualquer questão relevante para o caso dos autos.

É que a duplicação de coleta  - único vício imputado na petição inicial à liquidação impugnada – 
depende de o tributo estar pago. E a decisão recorrida entendeu que tendo a primitiva liquidação sido 
anulada, a 2ª liquidação é legal.

Acresce, por outro lado, que não se compreende bem o alcance das conclusões da recorrente. 
Será que pretende que, por ter existido 1ª liquidação anulada, a Administração tributária não poderia 
realizar outra sobre o mesmo fato?

A ser assim, a recorrente não tem qualquer razão pois que, a 1ª liquidação foi anulada por se ter 
considerado não constituir rendimento derivado de ato de comércio. Mas afirmou -se no respectivo 
acórdão que tais rendimentos poderiam constituir rendimentos de mais valias. E a 2ª liquidação reporta-
-se inequivocamente a rendimentos de mais valias, conforme resulta de fls. 22 do apenso.

Então, a liquidação relativa ao ano de 2000 fundamentada em mais valias, e porque a anterior 
liquidação veio a ser anulada, de modo algum representa duplicação de coleta, porque, não houve 
pagamento anterior do tributo, nem o mesmo reveste a mesma natureza, pois num caso se trata de 
rendimento de atividade comercial e no outro de obtenção de mais valias.

Pelo exposto, e porque, como também se concluiu na decisão recorrida, não se encontram preen-
chidos os requisitos da duplicação de coleta, improcede o recurso.

6. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 18 de dezembro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Francisco Rothes — Isabel 
Marques da Silva. 
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 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.

Processo n.º 1304/12 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A…………, Lda., com os demais sinais dos autos, notificada do acórdão proferido em 13/11/2013 

(fls. 349 a 371 dos autos) que negou provimento ao recurso por si interposto da sentença do Tribunal 
Administrativo Fiscal de Viseu, que julgara improcedente a impugnação judicial deduzida contra o acto 
de indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de taxa de promoção relativa ao mês 
de Março de 2011, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, vem, ao abrigo do disposto no art. 125º 
do CPPT e nos arts. 668º, n.º 1, alínea d) e n.º 4, 716º, 203º, n.º 1 e 205º, n.º 1 do CPC (redacção ao 
tempo) e nos termos de fls. 378 a 391 dos autos, arguir nulidades processuais decorrentes da violação 
do princípio do contraditório e por ter sido apreciada matéria de facto, bem como invocar a nulidade 
do próprio acórdão, por omissão de pronúncia, quer por não se ter declarado incompetente em razão 
da hierarquia (já que se trata de excepção que é de conhecimento oficioso), quer por não se ter pronun-
ciado sobre a violação de normas comunitárias (em concreto, a norma constante do n.º 4 do art. 2º do 
Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão — e bem assim o vício de inconstitucionalidade (ao 
não proceder ao requerido reenvio prejudicial para o TJUE, em alegada violação do parágrafo 3 do 
art. 267º do TFUE e do art. 8º da CRP.

2. Respondeu o Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., nos termos de fls. 393 a 398 dos autos, no 
sentido de que inexistem inequivocamente as nulidades arguidas, devendo manter -se “in totum” o 
acórdão proferido.

3. Dispensando -se os Vistos, dada a simplicidade da questão, cabe deliberar.
4. Apreciando, pois:
O acórdão ora reclamado limita -se a reiterar, acolhendo na íntegra e reproduzindo a respectiva 

fundamentação, o já então decidido por acórdão deste Supremo Tribunal, de 23/4/2013, proferido no 
recurso n.º 29/13.

A este acórdão foram, entretanto, também imputadas, pela recorrente, nulidades e inconstitucio-
nalidade (nulidades por violação do princípio do contraditório e por contradição entre os fundamentos 
e a decisão e inconstitucionalidade pela decisão de não reenvio), sendo que as demais também arguidas 
nos presentes autos o foram igualmente em relação ao acórdão deste STA, proferido no rec. n.º 1503/12. 
E em ambos os casos, todas foram julgadas não verificadas e improcedentes por acórdãos deste mesmo 
STA, de 26/6/2013, proferidos nos ditos recursos nºs. 29/13 e 1503/12.

É este julgamento que também aqui se reitera, nos termos e com os fundamentos constantes 
desses acórdãos do STA (de 26/6/2013  - recursos nºs. 29/13 e 1503/12), para os quais se remete, salvo 
quanto à alegada nulidade resultante de contradição entre os fundamentos e a decisão, não arguida nos 
presentes autos.

Razão pela qual e consequentemente se indeferirá o requerido.
DECISÃO
Assim, nos termos e pelos fundamentos, na parte aplicável, constantes dos preditos acórdãos deste 

STA, de 26/6/2013 (recs. nºs. 29/13 e 1503/12), acordam os juízes da secção de Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o requerido.

Custas pela requerente.
Junte cópia certificada dos acórdãos proferidos em 26/6/2013 nos procs. nºs. 29/13 e 1503/12.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Pedro Delgado — Isabel 
Marques da Silva.

Nota: Os acórdãos supra identificados encontram -se publicados em apêndice ao Diário da 
República, nos volumes correspondentes às datas em que foram proferidos. 

 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Empreendimento turístico. Benefícios fiscais. Ataque à sentença.
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Sumário:

 I — Em sede de recurso jurisdicional, é admissível, como forma de atacar a decisão 
recorrida que se pronunciou sobre o mérito da causa, a defesa das razões que, no 
entender do recorrente, devem levar à sua procedência, ainda que nas conclusões 
de recurso não se contenham referências explícitas à decisão recorrida.

 II — De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Janeiro de 2013 em julgamento am-
pliado, nos termos do disposto no artigo 148.º do CPTA, no processo n.º 968/12, e 
que deu origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, a aquisição 
de unidades de alojamento num empreendimento turístico, ainda que integradas 
no empreendimento em causa e, por isso, afectas à exploração turística, não 
pode beneficiar das isenções consagradas no artigo 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei 
n.º 423/83.

Processo n.º 1539/13 -30.
Recorrente: A… e outro.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de impugnação judicial com o 
n.º 323/11.3BELLE

1. RELATÓRIO
1.1 A……. e B…….. (a seguir Impugnantes ou Recorrentes) recorrem para este Supremo Tri-

bunal Administrativo da sentença do Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que julgou 
improcedente a impugnação judicial por eles deduzida contra as liquidações de Imposto Municipal 
sobre a Transmissão de Bens Imóveis (IMT) e de Imposto de Selo (IS) – Verba 1.1 e na qual pediram 
a anulação desses actos, sustentando, em síntese, que a aquisição que lhes deu origem beneficia de 
isenção de IMT e redução de IS por se integrar na previsão do art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 
5 de Dezembro, aquisição de «fracções autónomas com destino à instalação de empreendimentos 
qualificados de utilidade turística».

1.2 O recurso foi admitido, para subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente 
devolutivo.

1.3 Os Recorrentes apresentaram a alegação de recurso, que resumiram em conclusões do seguinte 
teor:

«Verificam -se os pressupostos legalmente previstos para a aplicação automática do benefício 
(redução do imposto), nomeadamente: (i) a concessão da utilidade turística ao empreendimento onde 
o imóvel objecto de compra e venda se situa, (ii) o de as operações, tratando -se de primeira aquisição 
se destinar à instalação de um empreendimento turístico, (iii) o de se verificar (e manter) a afectação 
dos bens à exploração turística e (iv) o facto de as operações terem sido realizadas dentro do prazo 
de atribuição de utilidade turística (sublinhado nosso pela importância que esta matéria assumiu na 
decisão recorrida)».

1.4 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.5 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público 

e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que o recurso não merece provimento. Em 
síntese, fundamenta a sua posição na jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo, que cita.

1.6 Dispensaram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos, em virtude da questão em causa 
ter vindo a ser repetida e uniformemente decidida neste Supremo Tribunal.

1.7 A questão suscitada pelos Recorrentes é a de saber se a aquisição pelos ora recorridos, efec-
tuada em 2006, de uma fracção autónoma que constitui unidade de alojamento do aldeamento turístico 
“C……..  - Quinta do Lago” e que integra um empreendimento turístico a que foi reconhecido o es-
tatuto de utilidade turística, se destinou ainda à instalação desse empreendimento ou se integra, pelo 
menos, no processo de concretização dessa instalação, ou se, pelo contrário, o empreendimento já se 
encontrava instalado à data da aquisição. Dito de outro modo, importa indagar se a primeira aquisição 
de imóvel integrado em empreendimento a que foi atribuída utilidade turística ainda integra a fase de 
instalação do empreendimento.

Em face do modo como foram apresentadas as conclusões das alegações, sem qualquer referência 
concreta a erro ou vício imputado à sentença, cumpre ainda tecer um breve considerando no sentido de 
verificar se os Recorrentes atacam ou não a sentença recorrida.
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2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida o julgamento da matéria de facto foi efectuado nos seguintes termos: «
A)
Em 22.12.2006, os impugnantes, A……… e B……… e D………, S.A., com sede na ………, Quinta 

do Lago, freguesia de Almancil, concelho de Loulé, matriculada na Conservatória do Registo Comercial 
de Loulé, com o número único de matrícula e de pessoa colectiva ………, outorgaram cada um, por 
escritura pública de compra e venda de 29.06.2007 a aquisição de 1/2 da fracção autónoma designada 
pelas letras ….., do prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 11086 (MORADIA ……), 
sito no Aldeamento C…… – QUINTA DO LAGO, freguesia de Almancil e concelho de Loulé, para a 
qual foi reconhecida isenção de IMT, bem como a redução a um quinto do imposto de selo; (cfr. fls. 22 
dos autos)

B)
Em 21.04.2009, foram emitidas Ordens de Serviço n.º OI200900760 e OI200900761 para acções 

de inspecção de âmbito parcial de IMT e IS em relação ao exercício de 2007, cujo teor se dá por re-
produzido e, no que interessa para os autos, foram apurados em falta a entrega nos cofres do estado 
dos montantes de € 36.237,50 e € 3.568,00, respectivamente, correspondente a 1/2 do imóvel em causa 
por cada um dos impugnantes; (cfr. fls 72 do PA (junto aos autos)

C)
Em 27.08.2009, cada um dos impugnantes foi notificado para efectuar o pagamento das liquida-

ções de IMT, no montante de € 41.439,82 e de Imposto de Selo no montante de € 4.080,23, incluindo 
juros compensatórios; (cfr. fls. 59 e 60 do PA junto aos autos)

D)
Em 30.06.2005, foi celebrado um contrato de Promessa de Exploração Turística de Fracção 

Imobiliária, entre «E……….., S.A.» e os impugnantes, cujo conteúdo se dá por reproduzido; (cf. fls. 30 
e ss. dos autos)

E)
Por Despacho do Secretário de Estado do Turismo de 25 de Agosto de 2006, foi confirmada a 

utilidade Turística, atribuída a título prévio, ao Aldeamento Turístico «C………», publicado em Di-
ário da Republica em 10 de Outubro de 2006, valendo pelo prazo de sete anos contados da data da 
emissão da licença de utilização turística pela Câmara Municipal em 21 de Novembro de 2005 até 21 
de Novembro de 2012, com o seguinte teor: «

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Direcção -Geral do Turismo
Comissão de Utilidade Turística
Sector de Utilidade Turística
Aviso
Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 25 de Agosto de 2006, foi confirmada a 

utilidade turística, atribuída a título prévio, ao Aldeamento Turístico C……., com a classificação de 
4 estrelas, sito na Quinta do Lago, lote AL 10, Almancil, concelho de Loulé, distrito de Faro, de que 
é requerente D……., S.A.

A referida utilidade turística é concedida nos termos do disposto nos artigos 2.º, n.ºs 1 e 2, 3.º, 
n.º 1, alínea a) (com a redacção dada pelo artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), 5.º, 
n.º 1, alínea a), 7.º, n.ºs 1 e 3, e 11.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, valendo pelo 
prazo de sete anos contado a partir da data da emissão da licença de utilização turística pela Câmara 
Municipal em 21 de Novembro de 2005, ficando, nos termos do disposto no artigo 8.º do referido 
decreto -lei, dependente do cumprimento dos seguintes condicionamentos:

a) O estabelecimento deverá manter as exigências legais para a classificação definitiva atribuída: 
aldeamento turístico de 4 estrelas;

b) A empresa não poderá realizar sem prévia autorização da Direcção -Geral do Turismo e co-
nhecimento da Comissão de Utilidade Turística quaisquer obras que impliquem alteração do projecto 
aprovado ou das características arquitectónicas dos edifícios respectivos.

De acordo com o n.º 4 do artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro (com a redacção 
introduzida pelo artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), conjugado com o disposto no 
artigo 22.º daquele diploma, a Comissão é de parecer que a empresa proprietária e exploradora do 
empreendimento fique isenta, relativamente à propriedade e exploração do mesmo, das taxas devidas 
ao Governo Civil e à Inspecção -Geral das Actividades Culturais desde a data da emissão da licença 
de utilização turística por um prazo correspondente ao legalmente estabelecido para efeitos de isenção 
do imposto municipal sobre imóveis (IMI) – sete anos – de acordo com o artigo 43.º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, alterado pelo Decreto -Lei 
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n.º 198/2001, de 3 de Julho, conjugado com o n.º 6 do artigo 31.º do Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 
de Novembro, isto é, de 21 de Novembro de 2005 até 21 de Novembro de 2012.

27 de Setembro de 2006.  - Pela Comissão de Utilidade Turística,
[…]» (cfr. fls. 76 do PA junto aos autos).
F)
Por falta de pagamento das liquidações, ora impugnadas, foram emitidas as correspondentes 

certidões de divida e instaurados os respectivos processo de execução fiscal n.º 1082201101024809, 
1082201101025201, 1082201101024817, 1082201101025210; (cfr. fls. 92 a 100 do PA junto aos autos)

Factos não Provados
Não se provam outros factos, cuja não prova seja relevante para a presente decisão».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
2.2.1.1 Antes do mais, porque em face das conclusões das alegações dos Recorrentes poderá 

questionar -se se estes atacam ou não a sentença recorrida, uma vez que não se lhe referem, para lhe 
imputarem vício ou erro algum, nem sequer pedem expressamente a sua revogação. Vejamos:

Os recursos jurisdicionais são meios de impugnação das decisões dos tribunais, visando alterá -las 
ou anulá -las após reexame da matéria de facto e ou de direito nelas apreciada. Daí que nas conclusões 
das alegações (1) o recorrente deva especificar os fundamentos por que discorda da decisão recorrida 
e pretende a revogação do que ficou decidido.

Sendo o objecto do recurso jurisdicional a sentença recorrida que julgou improcedente a impugna-
ção judicial em que se averiguou da legalidade das liquidações adicionais de IMT e de IS efectuadas a 
cada um dos ora Recorrentes, deveriam estes, nas respectivas conclusões, indicar os concretos motivos 
por que discordam da decisão.

Ora, nas alegações de recurso – que acima transcrevemos – os Recorrentes limitaram -se a reiterar 
a tese que haviam já sustentado na petição inicial, no sentido de que as aquisições por eles efectuadas 
estão isentas de IMT e beneficiam de redução de IS, ao abrigo do disposto no art. 20.º do Decreto -Lei 
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, uma vez que constituem uma primeira aquisição com destino à insta-
lação de um empreendimento qualificados de utilidade turística, e não elencam os motivos por que 
divergem da sentença.

Seja como for, afigura -se -nos, na senda da jurisprudência deste Supremo Tribunal Adminis-
trativo (2), que é de admitir como forma de atacar a decisão recorrida que se pronunciou sobre o 
mérito da causa a defesa das razões que, no entender do recorrente, devem levar à sua procedência, 
ainda que nas conclusões de recurso não se contenham referências explícitas à decisão recorrida. 
Segundo essa jurisprudência, o ónus de alegar do recorrente não exige que se afronte directamente 
a sentença recorrida, dizendo que esta está errada, ou que está mal, ou que é injusta, ou que é ilegal, 
bastando que as alegações de recurso e respectivas conclusões constituam uma crítica perceptível 
àquela sentença.

Concordamos com essa jurisprudência, que se baseia no entendimento, cada vez mais evidente 
na nossa lei processual, de que não se exige o uso de fórmulas sacramentais para a prática de actos das 
partes no processo e que neste se procure evitar, sempre que possível, que a parte perca o pleito por 
motivos puramente formais: que a forma prevaleça sobre o fundo (3).

No caso sub judice, os Recorrentes pretendem inequivocamente atacar a sentença recorrida, como 
resulta claramente do requerimento de interposição do recurso e das respectivas alegações. Nada obsta 
a que esse ataque se faça de forma indirecta, reiterando os Recorrentes nas alegações de recurso as 
posições assumidas na petição inicial e que não lograram vencimento na 1.ª instância.

Entendemos, pois, dever conhecer do recurso.
2.2.2.2 A questão que se suscita no presente processo tem vindo a ser decidida de modo uniforme 

por este Supremo Tribunal Administrativo, na sequência do julgamento ampliado com a intervenção de 
todos os juízes desta Secção de Contencioso Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art.º 148.º 
do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), no processo n.º 968/12, e que deu ori-
gem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, de 23 de Janeiro de 2013, publicado na 
1.ª Série do Diário da República, de 4 de Março de 2013 (http://dre.pt/pdfgratis/2013/03/04400.pdf), 
págs. 1197 a 1217 (4).

A sentença recorrida louvou -se nesse acórdão, cuja fundamentação o Juiz do Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Loulé adoptou.

No processo em que foi proferido o mencionado acórdão estava em causa indagar, tal como nos 
presentes autos, da ilegalidade dos actos de liquidação de IMT e de Imposto de Selo respeitantes à 
aquisição de uma fracção autónoma que faz parte de um aldeamento turístico, ou seja, se a mesma reúne 
todas as condições legais para beneficiar da isenção de IMT e de redução de imposto de selo previstos 
no art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, dada a utilidade turística reconhecida àquele 
aldeamento pelo Senhor Secretário de Estado do Turismo.
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A sentença entendeu que não, pois não se verifica «o primeiro requisito cumulativo previsto 
naquele normativo – aquisição de fracção autónoma com destino à instalação de empreendimentos 
qualificados de utilidade turística –, uma vez que o empreendimento já se encontrava licenciado e 
apto a funcionar e os Impugnantes actuaram como consumidores finais de um produto turístico posto 
no mercado pelo promotor, que não como co -financiadores na construção do empreendimento, de 
modo que a aquisição da fracção já não integrou a fase de instalação do empreendimento, mas a da 
sua exploração».

Os Recorrentes continuam a sustentar que, tratando -se da primeira aquisição de uma fracção in-
tegrante de um empreendimento turístico, feita com a opção deliberada de afectar o bem à exploração 
turística e mantendo -se a unidade afecta a esta actividade, devem ser aplicáveis a essa aquisição os 
benefícios fiscais previstos no citado art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83 (isenção de IMT e redução de 
4/5 de Imposto do Selo).

Ou seja, o que importa determinar é se a primeira aquisição de imóvel integrado em empreendi-
mento a que foi atribuída utilidade turística se destinou ainda à instalação desse empreendimento ou 
se integra, pelo menos, no processo de concretização dessa instalação, ou se, pelo contrário, o empre-
endimento já se encontrava instalado à data dessas aquisições.

2.2.2 DO CONCEITO DE INSTALAÇÃO PARA EFEITOS DOS BENEFÍCIOS A QUE SE RE-
FERE O art. 20.º DO DECRETO -LEI n.º 423/83, DE 5 DE DEZEMBRO

Como deixámos já dito, a questão foi apreciada e decidida no referido acórdão de 23 de Janeiro 
de 2013, proferido em julgamento ampliado com a intervenção de todos os juízes desta Secção de 
Contencioso Tributário, ao abrigo do disposto no art. 148.º do CPTA, o qual, por decisão tomada pela 
maioria dos Juízes Conselheiros em exercício na Secção, uniformizou a jurisprudência nos seguintes 
termos:

«O conceito de «instalação», para efeitos dos benefícios a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º, 
do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, reporta -se à aquisição de prédios (ou de fracções 
autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois de devidamente licenciadas as 
respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que se dedicam à actividade de 
promoção/criação dos mesmos e não os adquirentes de fracções autónomas em empreendimentos cons-
truídos/instalados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» 
e não com a «instalação»».

Como tem vindo a ser afirmado por este Supremo Tribunal Administrativo em ulteriores acórdãos 
em que a mesma questão se colocou, «tendo em conta a suprema importância da uniformidade da 
jurisprudência no âmbito interno dos tribunais, sobretudo em face da segurança e da estabilidade das 
relações jurídicas a que o direito deve ambicionar e aceder, e que encontra consagração no art. 8.º, n.º 3 
do Código Civil – ao impor ao julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento 
análogo, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito – cumpre -nos aderir a essa 
orientação jurisprudencial e aos fundamentos em que se estriba o referido acórdão, vertidos, de forma 
abreviada mas elucidativa, no respectivo sumário». Sumário que é do seguinte teor:

«I – Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos a que 
as mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das 
leis”, sendo que “Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos 
de direito, devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro 
decorrer directamente da lei” (art. 11.º, n.ºs 1 e 2, da LGT).

II – No âmbito do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendi-
mentos turísticos, estabelecido no Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, o conceito de instalação de 
um empreendimento turístico compreende o conjunto de actos jurídicos e os trâmites necessários ao 
licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme 
o caso) das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem 
como a obtenção dos títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística 
(cfr. Capítulo IV, arts. 23.º ss).

III – Quando o legislador utiliza a expressão aquisição de prédios ou de fracções autónomas com 
destino à «instalação», para efeitos do benefício a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º, do Decreto -Lei 
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, não pode deixar de entender -se como referindo -se precisamente à aqui-
sição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois 
de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que 
se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos.

IV – Este conceito de «instalação» é o que se mostra adequado a todo o tipo de empreendimentos 
turísticos e não é posto em causa pelo facto de os empreendimentos poderem ser construídos/insta-
lados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a 
«instalação».
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V – Nos empreendimentos turístico constituídos em propriedade plural (que compreendem lotes e 
ou fracções autónomas de um ou mais edifícios, nos termos do disposto no art. 52.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março), destacam -se dois procedimentos distintos, ainda que possam ocorrer 
em simultâneo: um relativo à prática das operações necessárias a instalar o empreendimento; outro, 
relativo às operações necessária a pô -lo em funcionamento e a explorá -lo, sendo que a venda das 
unidades projectadas ou construídas faz necessariamente parte do segundo.

VI – O legislador pretendeu impulsionar a actividade turística prevendo a isenção/redução de 
pagamento de Sisa/Selo, para os promotores que pretendam construir/criar estabelecimentos (ou re-
adaptar e remodelar fracções existentes) e não quando se trate da mera a aquisição de fracções (ou 
unidades de alojamento) integradas nos empreendimentos e destinadas à exploração, ainda que sejam 
adquiridas em data anterior à própria instalação/licenciamento do empreendimento.

VII – Quem adquire as fracções não se torna um co -financiador do empreendimento, com a 
responsabilidade da respectiva instalação, uma vez que está a adquirir um produto turístico que foi 
posto no mercado pelo promotor, seja a aquisição feita em planta ou depois de instalado o empreen-
dimento, como um qualquer consumidor final, tanto mais que as fracções podem ser adquiridas para 
seu uso exclusivo e sem qualquer limite temporal (no caso de empreendimentos turísticos constituídos 
em propriedade plural).

VIII – Não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas destinados à cons-
trução/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de alojamento por 
consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se encontrem afectas 
à exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no art. 20.º, n.º 1, do 
Decreto -Lei n.º 423/83.

IX – Este resultado interpretativo é o que resulta do elemento histórico, racional/teleológico e 
também literal das normas jurídicas em causa.

X – “Os benefícios fiscais são medidas de carácter excepcional instituídas para tutela de inte-
resses públicos extrafiscais relevantes e que sejam superiores aos da própria tributação que impedem 
(artigo 2.º/1 do EBF) (…)” e embora admitindo a interpretação extensiva (artigo 10.º do EBF), não 
pode ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo 
de correspondência, ainda que imperfeitamente expresso (artigo 9.º/2 do C. Civil), para além de que 
porque representam uma derrogação da regra da igualdade e do princípio da capacidade contribu-
tiva que fundamenta materialmente os impostos, os benefícios fiscais devem ser justificados por um 
interesse público relevante».

Os Recorrentes não trazem ao processo novas razões, alegando, em síntese, por um lado, que o 
julgador devia ter seguido os objectivos constantes da introdução do Decreto -Lei n.º 423/83 e fazer 
uma interpretação mais actualizada dos princípios dele constantes, o que conduziria a uma decisão de 
sentido oposto àquela a que chegou e, por outro lado, alegam que a sentença recorrida e o acórdão em 
que a mesma se baseia enfermam de enorme confusão conceptual entre os conceitos de exploração e 
instalação, por os decisores não terem tido o cuidado e a preocupação de entender a realidade económica 
subjacente à instalação de um empreendimento turístico. O essencial da tese que defendem coincide 
com a tese que consta dos votos de vencido lavrados no referido acórdão.

Assim, em face do art. 8.º, n.º 3, do Código Civil, e tendo em conta que, desde a prolação daquele 
acórdão, a questão tem vindo a ser apreciada e decidida uniformemente e com o mesmo sentido deci-
sório em vários outros acórdãos desta mesma Secção, impõe -se -nos, em respeito pela citada orientação 
jurisprudencial, julgar improcedente o recurso e confirmar a sentença recorrida.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Em sede de recurso jurisdicional, é admissível, como forma de atacar a decisão recorrida que 

se pronunciou sobre o mérito da causa, a defesa das razões que, no entender do recorrente, devem 
levar à sua procedência, ainda que nas conclusões de recurso não se contenham referências explícitas 
à decisão recorrida.

II  - De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo de 23 de Janeiro de 2013 em julgamento ampliado, nos termos do disposto no 
art. 148.º do CPTA, no processo n.º 968/12, e que deu origem ao acórdão uniformizador de jurispru-
dência n.º 3/2013, a aquisição de unidades de alojamento num empreendimento turístico, ainda que 
integradas no empreendimento em causa e, por isso, afectas à exploração turística, não pode beneficiar 
das isenções consagradas no art. 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83.
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3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, em negar provimento ao recurso.
Custas pelos Recorrentes.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Valente Torrão — Ascensão 
Lopes.

(1) Note -se que são as conclusões que delimitam o âmbito e o objecto do presente recurso, nos termos do disposto nos 
artigos 635.º, n.º 4, e 639.º, n.º 1, do CPC, normas a que, na versão do Código em vigor até 1 de Setembro de 2013, correspon-
diam, respectivamente aos artigos 684.º, n.º 3, e 685.º -A, n.º 1.

(2) Vide, entre outros, os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– de 25 de Junho de 1997, proferido no recurso com o n.º 20.289, publicado no Apêndice ao Diário da República, de 9 

de Outubro de 2000 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/1997/32220.pdf), pp. 1937 a 1941;
– de 4 de Março de 1998, proferido no recurso com o n.º 20.799, publicado no Apêndice ao Diário da República, de 8 

de Novembro de 2001 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/1998/32210.pdf), pp. 700 a 706;
– de 2 de Fevereiro de 2000, proferido no recurso com o n.º 22.418, publicado no Apêndice ao Diário da República, de 

21 de Novembro de 2002 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2000/32212.pdf), pp. 275 a 278.

(3) Cfr. Manuel de Andrade, Noções Elementares de Processo Civil, 1979, p. 387, a propósito da flexibilidade que deve 
temperar o princípio da legalidade das formas processuais.

(4) O acórdão pode também ser consultado em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f4a0c005dab5bc0980257b110039c597?OpenDocument. 

 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Execução fiscal. Ação administrativa especial tendo por objeto isenção de IMI. Sus-
pensão da execução.

Sumário:

 I — Nos termos das disposições conjugadas dos artigos 52.º da LGT e 169.º do CPPT, 
só pode ser suspensa a execução fiscal em virtude de pagamento em prestações ou 
reclamação, recurso, impugnação e oposição à execução que tenham por objeto 
a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda.

 II — Se o executado esgotou os meios procedimentais e processuais relativos à impug-
nação da legalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda, a execução tem de 
prosseguir, não podendo constituir fundamento de suspensão a ação administrativa 
especial em que requer a isenção do imposto que constitui objeto da liquidação.

 III — É que, neste caso, não está em causa a legalidade ou inexigibilidade da dívida 
exequenda, pelo que a suspensão não se enquadra nas normas acima citadas.

Processo n.º 1724/13 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrido: Autoridade Tributária e Aduaneira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. “A………………, SA”, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz 
do TAF de Penafiel que julgou improcedente a reclamação por si deduzida contra decisão do órgão da 
execução fiscal que recusou o efeito suspensivo a execuções fiscais contra si instauradas para cobrança 
coerciva de IMI dos anos de 2008 a 2010, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

Iª) O presente recurso deve ter efeito suspensivo da decisão recorrida, caso contrário perder -se -ia 
o seu efeito útil.

IIª) Assim, deve ser admitido com efeito suspensivo, nos termos do disposto na parte final do 
nº. 2 do artigo 286º do CPPT.

IIIª) A pendência da AAE que corre termos no TAF do Porto sob o n.º 1313/11.1BEPRT, em que 
é pedida anulação do indeferimento do requerimento para não sujeição a IMI nos anos de 2008, 2009 
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e 2010 é meio idóneo subsumível ao nº1 do artigo 169º do CPPT e ao n.º 1 do artigo 52º. da LGT, para 
obter a suspensão dos PEF’s referentes às liquidações de IMI desses mesmos anos, desde que exista 
garantia ou penhora prestada nos autos de execução fiscal.

IVª) A procedência da ação acabada de referir tem como consequência imediata a anulação de tais 
liquidações, desde logo, por consequência do pedido formulado naquela ação, mas também por virtude 
do disposto no artigo 100º da LGT que estabelece o princípio da reconstituição da situação tributária.

Vª). A sentença recorrida violou o disposto nos artigos 169º do CPPT e 52º da LGT.
VIª) A administração mudou de entendimento em relação à verificação das condições para a 

suspensão dos PEF’s.
VIIª) Se a reclamação graciosa e o recurso hierárquico para revogação do despacho de indeferi-

mento da isenção de IMI são considerados meios idóneos para obter a suspensão do PEF, então a ação 
administrativa especial interposta com o mesmo objetivo também deve ser considerada idónea a tal 
desiderato.

VIIIª) Até 13/03/2013, a administração fiscal entendeu que a pendência da ação administrativa 
especial, conjugada com o bem penhorado, preenchia os requisitos para a suspensão dos PEF’s.

IXª). A administração fiscal mudou de entendimento numa altura em que a reclamante já não tinha 
prazo para proceder à impugnação das liquidações que originaram as dívidas exequendas.

Xª) Neste caso, concreto, a mudança de entendimento operada por parte da administração fiscal 
viola de modo grave e censurável o princípio da confiança nos atos da administração e os princípios 
da proporcionalidade e da justiça.

XIª) Ao não decidir no sentido referido, a sentença recorrida violou também os artigos 55º da 
LGT e 48º do CPPT.

Nestes termos, deve este recurso ser considerado procedente, revogando -se a sentença recorrida e, 
julgando -se a reclamação procedente, deve ser determinada a manutenção da suspensão dos processos 
de execução fiscal referentes à cobrança do IMI dos anos de 2008, 2009 e 2010, até que seja proferida 
decisão transitada em julgado nos autos de ação administrativa comum que correm termos no TAF do 
Porto sob o n.º 1313/11.1BEPRT

Como é de inteira JUSTIÇA
2. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 296 no qual, louvando -se em doutrina e jurisprudên-

cia, se pronuncia pela procedência do recurso, uma vez que a ação administrativa especial não deixa 
de ser um recurso contencioso para efeitos da suspensão da execução

3. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1º) A Reclamante requereu à Autoridade Tributária e Aduaneira, em 21.11.2008, a não sujeição 

a IMI, pelo período de três anos, de doze frações (frações autónomas A, B, O, D, E, E, G, H, I, J, L 
E M) de um prédio urbano constituído em propriedade horizontal sito na Rua ………, ……. e Rua 
………., ………, na freguesia de …….., no Porto, inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o 
artigo 8 (atual 1709).

2º) O fundamento de tal requerimento de não sujeição a IMI sustentou -se na alínea e) do n.º 1 do 
artigo 9º do CIMI.

3º) Tal requerimento foi indeferido pelo Serviço de Finanças do Porto  - 2, por ofício datado de 
18.02.2009, remetido à Reclamante.

4º) Inconformada com a decisão acabada de referir, a Reclamante apresentou recurso hierárquico 
dessa decisão de indeferimento, o que fez em 25.03.2009.

5º) Por Despacho de 07.12.2010, a Subdiretora -Geral da, então, Direção Geral dos Impostos, 
indeferiu o recurso hierárquico em causa.

6º) Inconformada, a aqui reclamante apresentou Ação Administrativa Especial em matéria 
tributária, a qual deu entrada em 26.04.2011 no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com o 
n.º 1313/11.1BEPRT.

7º) A qual se encontra pendente.
8º) Em 31.10.2009, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 1813200901050699 à ora 

reclamante, por falta de pagamento do IMI do ano de 2008, no montante de € 23.476,48, referente a 
onze frações autónomas do artigo 1709 urbano da freguesia de ……….., concelho do Porto.

9º) Por requerimento datado de 22.12.2009, a ora reclamante solicitou a suspensão da execução, 
nos termos dos artigos 169º e 199º, do CPPT, até que fosse proferida decisão no âmbito de recurso 
hierárquico interposto da decisão de indeferimento do pedido de não sujeição de IMI  - cfr. doc. de 
fls. 35 dos autos.

10º) Em tal requerimento ofereceu como garantia a penhora sobre o artigo 2119 -FN, urbano da 
freguesia de ………, concelho de Vila Nova de Famalicão.

11º) Por despacho do Chefe do serviço de finanças de Marco de Canaveses de 29.12.2009, foi 
ordenada a suspensão da execução  - cf. doc. de fls.16 verso dos autos.
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12º) Em 24.05.2010, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 183201 001022393, por dívidas 
de IMI do ano de 2009 (1 prestação), referentes a diversas frações autónomas do artigo urbano 1709 
da freguesia de ………, concelho do Porto  - cfr. doc. de fls. 28 verso e 30 dos autos.

13º) A ora reclamante prestou garantia e requereu a suspensão dos autos, com fundamento na 
pendência do referido recurso hierárquico (artigo 2º) e, no facto de ter deduzido reclamação graciosa 
da liquidação do IMI de 2009.

14º) Por despacho do Chefe do serviço de finanças de Marco de Canaveses de 25 de junho de 
2010, foi determinada a suspensão dos autos  - cfr. doc. de fls. 54 dos autos.

15º)  - Por falta de pagamento da prestação de setembro de 2010 da liquidação de IMI referente 
a onze frações autónomas do artigo 1709 urbano da freguesia de ……………., concelho do Porto, foi 
instaurado contra a ora reclamante o processo de execução fiscal n.º 1813201001043641.

16º) O qual foi suspenso em 16.11.2010.
17º) Em 22.05.2011 foi instaurado contra a ora reclamante o processo de execução fiscal 

n.º 1813201101025619, relativo à falta de pagamento, no mês de abril de 2011, da 1ª prestação da 
liquidação de IMI do ano de 2010, referente a diversas frações do artigo 1709 urbano de …………….

18º) Por falta de pagamento da prestação de setembro da referida liquidação, foi instaurado contra 
a ora reclamante o processo de execução fiscal n.º 1813201101053914 em 23.10.2011.

19º) Do processo de execução fiscal n.º 1813201101053914 faz parte uma outra certidão de dí-
vida, no montante de € 1.195,52, relativa ao artigo 4430 urbano, da freguesia da ………, concelho de 
Vila Nova de Gaia.

20º) Foi efetuada uma correção de liquidações de anos anteriores, relativamente ao artigo 4430 
urbano da freguesia da ………, referente ao ano de 2010, cuja falta de pagamento deu origem à ins-
tauração em 25.06.2011 do processo de execução fiscal n.º 3201101032348.

21º) Em 26.04.2011, a ora reclamante deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, 
de Ação Administrativa Especial, na qual requereu a condenação da administração tributária (AT) a 
reconhecer que o IMI liquidado para os anos de 2008, 2009 e 2010, em relação às diversas frações do 
artigo 1109, urbano da freguesia de ……………, concelho do Porto, não é válido.

22º) A ora reclamante deduziu Reclamação Graciosa no serviço de finanças de Vila Nova de Gaia, 
com o fundamento de que só em 04.03.2011 passou a ser proprietário do imóvel inscrito na matriz 
predial urbana da freguesia da …………, concelho de Vila Nova de Saia, sob o artigo 4430, pelo que, 
não sendo proprietária do imóvel nos anos de 2009 e 2010, as liquidações efetuadas para esses períodos 
de imposto deveriam ser anuladas.

23º) Em relação a todos os processos de execução fiscal supra referidos, a ora reclamante requereu 
a suspensão dos autos e apresentou garantia.

24º) Relativamente ao processo de execução fiscal n.º 1813201101025619 foi determinada a 
suspensão dos autos por despacho de 13.06.2011  - cfr. doc. de fls. 62 verso dos autos.

25º) O processo de execução fiscal n.º 1813201101032348 foi suspenso por despacho do OEF de 
29 de julho de 2011  - cfr. doc. de fls. 85 dos autos.

26º) No processo de execução fiscal n.º 1813201101053914 foi determinada por despacho de 
23.11.2011 a sua suspensão  - cfr. doc. de fls.104 verso dos autos.

27º) O recurso hierárquico que esteve na origem da suspensão dos referidos processos de execução 
fiscal n.º 1813200901050699 e 183201001022393 foi indeferido.

28º) As reclamações graciosas referidas foram extintas por indeferimento ou arquivamento, não 
tendo delas resultado a anulação de qualquer das liquidações colocadas em crise.

29º) O despacho a ordenar a reativação dos processos de execução fiscal em causa foi notificado 
à ora reclamante pelo ofício 784/1813 -30 de 13.03.2013.

30º) Despacho do qual vem a ora reclamante apresentar reclamação.
31º) A reclamante, nos termos do disposto no n.º 1 do artº 79º, do CPPT, com vista a que a recla-

mação possa ser decidida conjuntamente em relação a todos os processos de execução fiscal em causa, 
solicitou a apensação das execuções fiscais.

32º) O OEF procedeu à referida apensação, tendo sido eleito processo principal o PEF 
n.º 181320090105069.

4. Cumpre agora decidir.
5. Nas conclusões 1ª e 2ª das alegações a recorrente pede o efeito suspensivo do presente recurso, 

uma vez que a não ser assim, perder -se -ia o efeito útil.
Ora, estando em causa uma reclamação de decisão do órgão da execução fiscal, com subida 

imediata, o efeito do recurso tem de ser suspensivo, já que, a não ser assim, o recurso perderia a sua 
utilidade.

Assim, o recurso tem efeito suspensivo.
5.1. A única questão a conhecer no presente recurso  - e identificada na conclusão III das alegações  - é 

a de saber se a pendência da AAE que corre termos no TAF do Porto sob o n.º 1313/11.1BEPRT, em que 
é pedida anulação do indeferimento do requerimento para não sujeição a IMI nos anos de 2008, 2009 e 
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2010 é meio idóneo subsumível ao n.º 1 do artigo 169º do CPPT e ao n.º 1 do artigo 52º da LGT, para 
obter a suspensão dos PEF’s referentes às liquidações de IMI desses mesmos anos, desde que exista 
garantia ou penhora prestada nos autos de execução fiscal.

Conforme resulta de fls. 18 dos autos, o despacho reclamado decidiu dar sem efeito a suspensão 
da execução por sobre os autos impender uma ação administrativa especial, resultante de indeferimento 
de recurso hierárquico anterior e não do pagamento em prestações, reclamação, recurso, ou impugna-
ção à execução, não sendo posta em causa a exigibilidade, nem a legalidade da liquidação, mas sim o 
reconhecimento de uma isenção. Deste modo, não se verificam os pressupostos constantes dos artºs 52º 
da LGT e 169º do CPPT para a manutenção da suspensão dos processos de execução fiscal em causa 
nos autos.

A decisão recorrida indeferiu a reclamação, confirmando a decisão do órgão da execução fiscal, 
louvando -se na seguinte argumentação:

A doutrina tem entendido que a ação administrativa especial não tem virtualidade suspensiva em 
virtude de se não destinar a colocar em causa a legalidade da dívida exequenda ou a sua exigibilidade. 
Assim está afastada a possibilidade de enquadramento da AAE no âmbito do n.º 1 do artº 169º do 
CPPT, dado que a suspensão da execução fiscal depende do meio processual ter “por objeto a legali-
dade da dívida exequenda” (cfr. Jorge Lopes de Sousa - CPTT, anotado e comentado, 6ª edição, 2011, 
III Volume, pág. 216).

Neste mesmo sentido se tem pronunciado a jurisprudência – cfr. Acórdão do STA, de 28.04.2010 - 
Processo n.º 0229/10.

Sendo assim, a decisão do OEF ao negar a suspensão da execução cumpriu o quadro legal.
A recorrente, por sua vez, entende que, se a reclamação graciosa e o recurso hierárquico para 

revogação do despacho de indeferimento da isenção de IMI são considerados meios idóneos para obter 
a suspensão do PEF, então a ação administrativa especial interposta com o mesmo objetivo também 
deve ser considerada idónea a tal desiderato.

Isto até porque a procedência da ação administrativa especial tem como consequência imediata 
a anulação de tais liquidações, desde logo, por consequência do pedido formulado naquela ação, mas 
também por virtude do disposto no artigo 100º da LGT que estabelece o princípio da reconstituição 
da situação tributária.

E, aliás, até 13/03/2013, a administração fiscal entendeu que a pendência da ação administrativa 
especial, conjugada com o bem penhorado, preenchia os requisitos para a suspensão dos PEF’s, tendo 
mudado de entendimento numa altura em que a reclamante já não tinha prazo para proceder à impug-
nação das liquidações que originaram as dívidas exequendas.

Ora, esta mudança de entendimento por parte da administração fiscal viola de modo grave e 
censurável o princípio da confiança nos atos da administração e os princípios da proporcionalidade e 
da justiça.

Vejamos então se a decisão recorrida deve ou não manter -se.
6. No caso concreto dos autos a recorrente pretendia a isenção de IMI, ao abrigo do disposto no 

artº 9º, n.º 1, alínea e) do respetivo Código, a qual lhe foi indeferida (fato 3º do probatório).
Desse ato de indeferimento a recorrente apresentou recurso hierárquico (fato 4º do probatório).
Tal recurso hierárquico foi indeferido (fato 5º do probatório).
Inconformada com esse indeferimento, a recorrente apresentou Ação Administrativa Especial em 

matéria tributária, a qual deu entrada em 26.04.2011 no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com 
o n.º 1313/11.1BEPRT, e na qual pediu a condenação da administração tributária a reconhecer que o 
IMI liquidado para os anos de 2008, 2009 e 2010, não é válido (factos 6º e 21º do probatório).

Resulta ainda do fato 28º do probatório que as reclamações graciosas deduzidas pela recorrente 
foram exitintas por indeferimento ou arquivamento.

6.1. Como é sabido, a execução fiscal só pode ser suspensa nos casos expressamente previstos 
na lei.

E, sobre esta matéria, os artºs 52º da LGT e 169º do CPPT, estabelecem, respetivamente, o 
seguinte:

“1 -A cobrança da prestação tributária suspende -se no processo de execução fiscal em virtude 
de pagamento em prestações ou reclamação, recurso, impugnação e oposição à execução que tenham 
por objeto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda, bem como durante os procedimentos 
de resolução de diferendos no quadro da Convenção de Arbitragem n.º 90/436/CEE, de 23 de julho, 
relativa à eliminação da dupla tributação em caso de correção de lucros entre empresas associadas de 
diferentes Estados membros. (Este número tem redação dada pelo artº 83º Lei n.º 67 -A/2007, de 31 
de dezembro).

2 - A suspensão da execução nos termos do número anterior depende da prestação de garantia 
idónea nos termos das leis tributárias“.

“1 - A execução fica suspensa até à decisão do pleito em caso de reclamação graciosa, a impugnação 
judicial ou recurso judicial que tenham por objeto a legalidade da dívida exequenda, bem como durante 
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os procedimentos de resolução de diferendos no quadro da Convenção de Arbitragem n.º 90/436/CEE, 
de 23 de julho, relativa à eliminação da dupla tributação em caso de correção de lucros entre empresas 
associadas de diferentes Estados membros, desde que tenha sido constituída garantia nos termos do 
artigo 195.º ou prestada nos termos do artigo 199.º ou a penhora garanta a totalidade da quantia exe-
quenda e do acrescido, o que será informado no processo pelo funcionário competente.

2 - A execução fica igualmente suspensa, desde que, após o termo do prazo de pagamento voluntário, 
seja prestada garantia antes da apresentação do meio gracioso ou judicial correspondente, acompanhada 
de requerimento em que conste a natureza da dívida, o período a que respeita e a entidade que praticou 
o ato, bem como a indicação da intenção de apresentar meio gracioso ou judicial para discussão da 
legalidade ou da exigibilidade da dívida exequenda. (Este número e os nºs 4 a 7, 9 e 11 têm redação 
dada pelo artº 120º da Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, que entrou em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação  - v. o seu artº 176º).”

Daqui resulta então que a suspensão da execução só é admissível desde que esteja em causa a 
legalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda.

Ora, na ação administrativa especial deduzida pela recorrente não se discute a legalidade ou 
inexigibilidade da dívida, mas sim a denegação de um benefício fiscal, enquadrando -se tal situação 
n.º artº 97º, n.º 1, alínea p) do CPPT.

Sobre matéria semelhante se debruçou também o acórdão deste STA, de 01.10.2008, proferido 
no processo n.º 0664/08, no qual ficou escrito, para além do mais, o seguinte:

“Ora, na verdade, a “legalidade da dívida exequenda”, a que se refere o n.º 1 do aludido 169.º, 
“constitui um conceito mais lato do que o de “legalidade da liquidação da dívida exequenda”, pois 
abrangerá, além dos obstáculos à execução coerciva da dívida exequenda que derivam de vícios da 
liquidação, todos os outros obstáculos legais a que a dívida possa ser coercivamente executada, isto é, 
os fundamentos de inexigibilidade enquadráveis no artigo 204.º do CPPT  - cfr. anotação 3 ao artigo 169.º 
do CPPT, anotado e comentado, de Jorge Lopes de Sousa, 5.ª edição, a fls. 171.

A este mesmo propósito escreve o mesmo autor na anotação 2 ao mesmo artigo  - “Esta suspensão 
está prevista genericamente no artº. 52º da LGT para os casos de pagamento em prestações, reclama-
ção, recurso, impugnação da liquidação e oposição à execução que tenham por objeto a ilegalidade 
ou inexigibilidade da dívida exequenda.

Por isso, é inequívoco que a possibilidade da suspensão aqui prevista não se reduz aos casos em 
que esteja em discussão a legalidade da dívida exequenda, em sentido estrito, como reflexo da legalidade 
da liquidação subjacente à dívida exequenda, mas abrangerá todos os casos em que esteja em causa 
a legalidade da sua cobrança, seja contra os responsáveis originários, seja contra os subsidiários”.

No entanto, da não taxatividade dos meios procedimentais e processuais previstos no artigo 169.º 
do CPPT não decorre que a questionada ação especial para impugnação de normas possa ter a virtua-
lidade de suspender a execução fiscal, uma vez prestada garantia.

De facto, como consta do probatório nos pontos 3, 4, 5, 6, 7, quer a impugnação judicial da liqui-
dação da taxa devida pela ocupação da via pública em causa nos autos foi julgada improcedente por 
acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo, transitado em julgado, quer a oposição à execução 
fiscal que fora deduzida foi liminarmente rejeitada, por intempestiva, decisão esta confirmada pelo 
Tribunal Constitucional.

Significa isso que a recorrente já esgotou todos os meios procedimentais e processuais que tinha 
ao seu dispor para colocar em causa a legalidade da dívida exequenda e que poderiam relevar para 
efeito da suspensão da execução ao abrigo do aludido artigo 169.º.

E certo é que essa legalidade da dívida exequenda não poderá ser afetada por qualquer decisão que 
venha a ser proferida na ação administrativa especial para impugnação de normas, posto que afrontaria 
os casos julgados formados nas decisões judiciais acima referidas.

Como escreve Jorge Lopes de Sousa na obra já acima mencionada, na anotação 17.ª, ao artigo 97.º 
do CPPT – “A retroatividade da declaração de ilegalidade não afeta os casos julgados, nem os atos 
administrativos que entretanto se tenham tornado inimpugnáveis, salvo decisão em contrário do tribu-
nal, quando a norma respeite a matéria sancionatória e seja de conteúdo mais favorável ao particular 
(artigo 76.º, n. 3 do CPTA). Bem se andou, portanto, na sentença ao julgar improcedente a reclamação. 
Improcedem, deste modo, as conclusões 31.ª a 41.ª”

Também no caso dos autos, esgotados os meios de reação contra a legalidade ou exigibilidade 
da dívida exequenda, a ação administrativa especial para obtenção da isenção, não contende com esta 
legalidade ou inexigibilidade, já que as liquidações não foram atacadas com fundamento em qualquer 
ilegalidade.

É certo que, se vier a ser dada razão à recorrente na ação administrativa especial, as liquidações 
poderão vir a ser anuladas. Porém, essa anulação não terá a ver com ilegalidade da liquidação, antes 
com fundamento na isenção.

E, no caso de os respetivos valores estarem pagos, poderão vir a ser devolvidos.
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Porém, a questão que se discute na ação administrativa especial, nada tem a ver com a legalidade 
ou inexigibilidade da dívida e, por isso, não pode constituir fundamento da execução fiscal.

E, para o caso, é irrelevante que a execução tenha ficado suspensa durante algum tempo já após 
instaurada a ação administrativa especial, uma vez que, em qualquer momento, podia cessar essa sus-
pensão por não existir fundamento legal para a mesma.

Deste modo, bem andou a decisão recorrida ao confirmar a decisão do órgão da execução fiscal 
de não suspensão da execução após cessados os procedimentos ao abrigo da qual a mesma se manteve 
suspensa.

7. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, mantendo -se a decisão recorrida 
que indeferiu a reclamação do órgão da execução fiscal que ordenou a prossecução da mesma.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 18 de dezembro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Francisco 
Rothes. 

 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Prestação de garantia. Sociedade comercial. Hipoteca.

Sumário:

 I — O artigo 6.º, n.º 3, do Código das Sociedades Comerciais exclui, em princípio, a 
possibilidade de as sociedades comerciais prestarem garantias reais ou pessoais 
a dívidas de outras entidades, por serem contrárias ao seu fim. No entanto, o pró-
prio dispositivo ressalva a existência de justificado interesse próprio da sociedade 
garante ou existência de uma relação de domínio ou de grupo entre a fiadora e a 
afiançada.

 II — O juízo sobre a idoneidade da garantia há -de resultar da avaliação que for efec-
tuada em concreto sobre a susceptibilidade desta assegurar o pagamento da quantia 
exequenda e do acrescido, aferindo a Administração Tributária designadamente, 
da suficiência e solidez da garantia oferecida e da capacidade e idoneidade do 
garante e já não do juízo que for efectuado relativamente à forma jurídica através 
da qual a sociedade garante assumiu a sua obrigação perante o devedor/executado.

 III — O n.º 2 do artigo 199.º do CPPT, ao fazer depender a hipoteca da concordância 
da Administração tributária, significa maior liberdade de apreciação do pedido, 
que implica deveres acrescidos de fundamentação, devendo a recusa alicerçar -se 
em razões objectivas, que hão -de assentar fundamentalmente na insuficiência dos 
bens objecto da garantia, bem como o respeito pelo princípio da proporcionalidade.

 IV — Não existem dois momentos compartimentados e estanques. Um, para a Admi-
nistração Fiscal admitir a garantia oferecida apenas porque a mesma se integra 
na tipificação das garantias elencadas como possíveis, a que se refere o n.º 1 do 
artigo 199.º do CPPT, e que seria no dizer da recorrente, uma apreciação em 
abstracto. E outro momento para aferir da idoneidade e demais requisitos da 
garantia oferecida e que seria no dizer da mesma recorrente uma apreciação em 
concreto.

Processo n.º 1731/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
A………… Lda., NIPC ……………, executada no processo de execução fiscal n.º 318220080108647 

ao abrigo do artigo 276º do Código de Procedimento e de Processo Tributário apresentou reclamação 
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do despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças do Porto 2 que recusou a proposta de reforço 
da garantia hipotecária já anteriormente prestada.

Por sentença de 9 de Setembro de 2013, o TAF do Porto, julgou a reclamação improcedente. 
Reagiu a ora recorrente A………. Lda, interpondo o presente recurso cujas alegações integram as 
seguintes conclusões:

a) Como requerido, deve o presente recurso ser admitido com efeito suspensivo, sem prestação 
de garantia.

b) Perante um requerimento para a prestação de garantia, (art.º 199, n.1 CPPT, combinado com 
n.º 10 dessa norma), cabe ao órgão de execução fiscal apreciar se a forma de garantia oferecida é, em 
abstrato, legalmente admissível.

c) Não cabe ao órgão pronunciar -se, nesse momento, sobre a garantia em concreto,  - até porque 
ela ainda não foi prestada  - nomeadamente sobre a sua idoneidade, suficiência e se mostram cumpridas 
todas as exigências legais, formais e substantivas, de que depende a sua aceitação.

d) Tal só pode e deve ser feito após a garantia oferecida ter sido, efetivamente, prestada.
e) Envolvendo a decisão do pedido de prestação de garantia apenas uma apreciação de questões 

de direito, não se colocam, nesse momento, ao menos por princípio, questões de prova.
f) A lei não obriga, nem essa é a prática, que sendo oferecida uma garantia a ser prestada por um 

terceiro, tal requerimento seja acompanhado de uma declaração vinculativa desse terceiro e, muito 
menos, das condições contratuais que presidirão à concessão de tal garantia.

g) Sendo oferecida uma garantia hipotecaria prestada por uma sociedade, a título oneroso, tal 
garantia é de admitir, porque legal, uma vez que o interesse próprio do garante na obtenção dessa 
remuneração afasta a proibição do art.º 6º do CSC.

h) Se foi ou não cumprido o requisito legal da onerosidade da garantia (e os termos em que tal 
aconteceu) é algo que só pode ser apreciado depois de autorizada e prestada a garantia oferecida.

i) Ao confundir o âmbito da decisão de “aceitação da prestação da garantia” na forma oferecida 
com o de outra decisão, necessariamente posterior, a de “aceitação ou recusa da garantia efetivamente 
prestada”, o Tribunal a quo cometeu um erro de direito essencial, pelo que a sua decisão deve ser re-
vogada, e, consequentemente,

j) A ora Recorrente admitido a obter a suspensão do processo de execução em causa, mediante a 
prestação da garantia por si oferecida, sem prejuízo da posterior apreciação da sua idoneidade e a sua 
conformidade à lei, nomeadamente comprovação do seu carácter oneroso.

k) Termos em que se conclui pela revogação da sentença recorrida.
Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
A………….., Lda. recorre da sentença proferida em 09.09.2013 pelo TAF do Porto que julgou 

improcedente a reclamação do despacho de 04.04.2013, proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças 
do Porto 2, que recusou a proposta de reforço da garantia hipotecária já anteriormente prestada.

Nas “Conclusões” da sua “Alegação” a recorrente sustenta, no essencial, que perante um reque-
rimento para a prestação de garantia não cabe ao órgão pronunciar -se sobre a garantia em concreto, 
«nomeadamente sobre a sua idoneidade, suficiência e se mostram cumpridas todas as exigências legais, 
formais e substantivas, de que depende a sua aceitação», cabendo -lhe apenas apreciar «se a forma 
de garantia oferecida é, em abstrato, legalmente admissível». Mais sustenta que sendo oferecida uma 
garantia hipotecária prestada por uma sociedade terceira, a título oneroso, «tal garantia é de admitir, 
porque legal, uma vez que o interesse próprio do garante na obtenção dessa remuneração afasta a 
proibição do art.º 6.º do CSC» e que «se foi ou não cumprido o requisito legal da onerosidade da 
garantia (e os termos em que tal aconteceu) é algo que só pode ser apreciado depois de autorizada e 
prestada a garantia oferecida». Sustenta, em consequência, que «ao confundir o âmbito da decisão de 
“aceitação da prestação da garantia” na forma oferecida com o de outra decisão, necessariamente 
posterior, a de “aceitação ou recusa do garantia efectivamente prestada, o Tribunal a quo cometeu 
um erro de direito essencial, pelo que a sua decisão deve ser revogada (...)».

Vejamos:
Instaurada execução fiscal a mesma suspender -se -á, nos termos previstos no art. 169.º do CPPT, 

se for constituída ou prestada garantia ou a penhora garanta a totalidade da dívida e do acrescido.
A garantia deverá ser idónea, nos termos do n.º 1 do art. 199.º do CPPT, podendo consistir, a re-

querimento do executado e mediante concordância da administração tributária, em penhor ou hipoteca 
voluntária (n.º 2 do mesmo preceito).

Para ser idónea «a garantia não pode estar subordinada a condições ou limitações que possam 
afectar a possibilidade de o credor tributário assegurar o seu crédito através da execução da garantia, 
como por exemplo, a possibilidade de denúncia unilateral pela entidade que a presta, ou limitação 
temporal.

Só uma garantia incondicional e abrangendo a globalidade do período de pendência do processo 
de execução fiscal até ao momento do pagamento dos créditos tributários poderá ser considerada idó-
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nea para assegurar o pagamento da dívida exequenda e do acrescido» ¹ (Cfr. Jorge Lopes de Sousa, 
in Código de Procedimento e Processo Tributário, vol, III, 6ª edição, p. 412).

Como resulta dos pontos C, D e E do probatório, a ora recorrente, tendo em vista a suspensão 
da execução fiscal, prestou garantia por meio de hipoteca voluntária, sobre o imóvel aí identificado, 
garantia essa que foi aceite pela AT e suspenso o processo executivo a 22.08.2008.

Contudo, na sequência de avaliação tributária do imóvel oferecido como garantia, foi a ora re-
corrente notificada para proceder ao reforço ou substituição da garantia, tendo esta proposto o reforço 
da garantia através da constituição de hipoteca voluntária sobre o imóvel identificado no ponto G 
do probatório, propriedade de sociedade terceira, o que foi indeferido pelo despacho reclamado de 
04.04.2013.

O reforço da garantia está previsto nos arts. 52.º, n.º 3 da LGT e 199.º, n.º 9 do CPPT para os 
casos em que esta se torne manifestamente insuficiente para o pagamento da dívida exequente e do 
acrescido.

Questão que aqui se coloca é se o reforço da garantia pode ser feito por via da hipoteca de um bem 
imóvel de sociedade terceira e se na apreciação do pedido formulado nesse sentido deverá o órgão da 
execução fiscal, como sustenta a ora recorrente, limitar -se a apreciar se a forma de garantia oferecida é, 
em abstracto, legalmente admissível, não lhe cabendo, nesse momento, pronunciar -se sobre a idoneidade, 
suficiência e demais exigências formais e substanciais, de que depende a sua aceitação.

Dispõe o art. 50º, n.º 1 da LGT que o património do devedor constitui a garantia dos créditos 
tributários. Como referem Diogo Leite de Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge Lopes de 
Sousa, «a garantia acrescenta ao crédito algo que este mesmo não tem, no sentido de reforçar para o 
credor a certeza de que a seu crédito será satisfeito» (cfr. Lei Geral Tributária, Anotada e comentada, 
4.ª edição, 2012, p. 416).

No caso em apreço é proposto o reforço da garantia através da constituição de hipoteca voluntá-
ria sobre imóvel que não é propriedade da sociedade reclamante mas de sociedade terceira. Como se 
anota no recente douto Acórdão deste Supremo Tribunal de 13.11.2013, «o art. 6.º, n.º 3 do Código das 
Sociedades Comerciais exclui, em princípio, a possibilidade de as sociedades comerciais prestarem 
garantias reais ou pessoais a dívidas de outras entidades, por serem contrárias ao seu fim. No entanto, 
o próprio dispositivo ressalta a existência de justificado interesse próprio da sociedade garante ou 
existência de uma relação de domínio ou de grupo entre fiadora e a afiançada».

Com efeito, nos termos do n.º 3 do art. 6.º do CSC é considerada “contrária ao fim da sociedade a 
prestação de garantias reais ou pessoais a dívidas de outras entidades, salvo se existir justificado interesse 
próprio da sociedade garante ou se, se tratar de sociedade em relação de domínio ou de grupo”.

A lei prevê, pois, a possibilidade de em certos casos a sociedade comercial prestar garantias a 
outras entidades. Essa garantia, porém, tem que ser idónea para assegurar os créditos da exequente 
Fazenda Pública dependendo da concordância desta, nos termos do n.º 2 do art. 199.º do CPPT, quando 
consistir em penhor ou hipoteca voluntária.

Portanto, sendo abstractamente possível que a garantia ou reforço da garantia seja prestado através 
de hipoteca sobre bem imóvel de sociedade terceira, essa possibilidade depende da concordância da 
exequente Fazenda Pública que naturalmente dará a sua anuência ou não a essa pretensão consoante 
o juízo que formule sobre a idoneidade da garantia oferecida, designadamente sobre a sua suficiência 
e solidez e, ainda, sobre a capacidade e idoneidade do garante o que necessariamente passa pela veri-
ficação do preenchimento dos requisitos previstos na parte final do n.º 3 do art. 6º do CSC por forma 
a prevenir situações que possam afectar a possibilidade do credor tributário assegurar o seu crédito 
através da execução da garantia.

Daí que não proceda, salvo melhor entendimento, a alegação da recorrente de que perante um re-
querimento para prestação de garantia o órgão da A.F. deveria limitar -se a apreciar se a forma de garantia 
oferecida é, em abstracto, legalmente admissível, não lhe cabendo, nesse momento, pronunciar -se sobre 
a idoneidade, suficiência e demais exigências formais e substanciais, de que depende a sua aceitação. 
Aliás, que a apreciação das garantias ocorre em momento anterior àquele em que são prestadas decorre 
claramente do n.º 8 do apontado art. 199.º do CPPT.

Pretendendo prestar determinada garantia para obter a suspensão da execução fiscal, não podia o 
interessado deixar de instruir o seu requerimento com os elementos necessários à apreciação do pedido 
formulado e esse ónus, que é imposto pelo art. 74º, n.º 1 da LGT, mostra -se particularmente intenso em 
casos como o dos autos visto que a garantia oferecida depende da concordância da A.T..

Não tendo a reclamante, ora recorrente, comprovado a onerosidade da hipoteca em causa nem 
o interesse próprio da sociedade garante ou a existência de uma relação de domínio ou de grupo, não 
podia AT dar como idónea a garantia oferecida e, como tal manifestar a sua concordância sobre a ga-
rantia a prestar.

Nesta conformidade, sem mais considerações, pronuncio -me pela improcedência do presente 
recurso e pela consequente manutenção do julgado.
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2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A. O processo de execução fiscal n.º 3182200801086847 foi instaurado a 22 de Agosto de 2008, 

pelo Serviço de Finanças do Porto 2 contra a reclamante para cobrança coerciva da quantia de € 58.528,42 
(cinquenta e oito mil e quinhentos e vinte e oito euros e quarenta e dois cêntimos) referente a IRC 
relativo ao exercício de 2005  - cfr. fls. 1 e 2;

B. A liquidação de IRC referida em A) foi objecto de impugnação judicial que corre termos no 
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto sob o nº1723/08.1 BEPRT  - SITAF;

C. A 01 de Agosto de 2008, a reclamante solicitou a prestação de garantia por meio de hipoteca 
voluntária, com vista à suspensão da execução fiscal  - cfr. fls. 5;

D. A reclamante prestou garantia por meio de hipoteca voluntária sobre o artigo 1231, fracção A, 
da freguesia de …….,  - cfr. fls. 39 a 43;

E. A garantia referida em D) foi aceite pela Administração Tributária e suspenso o processo exe-
cutivo a 22 de Agosto de 2008  - cfr fls. 50 e 67;

F. Na sequência de Avaliação Tributária ao prédio referido em D), foi a reclamante notificada 
através do ofício nº8034/3182 -30 datado de 19 de Outubro de 2012, para proceder ao reforço ou subs-
tituição da garantia  - cfr. fls. 69;

G. No seguimento da notificação referida em F), a reclamante apresentou requerimento, que se 
considera aqui integralmente reproduzido e no qual propôs o reforço da garantia referida em D), através 
da constituição de hipoteca voluntária sobre o artigo urbano 7083, fracção Q, freguesia de ………., 
propriedade de “B………….., S.A.” — cfr. fls. 75 a 77;

H. A 19 de Março de 2013 a reclamante juntou ao requerimento referido em G) a informação 
de que a garantia a constituir por terceiro seria prestada a título oneroso  - alegado pela reclamante e 
reconhecido pela AT, cfr. fls. 90 e p.i. da reclamação;

I. Por despacho datado de 04 de Abril de 2013, o qual juntamente com a informação que lhe 
serve de suporte se consideram aqui integralmente reproduzidos, a proposta de reforço da garantia foi 
indeferida  - cfr. fls. 89 a 92;

J. A reclamante foi notificada do indeferimento da proposta de reforço de garantia pelo oficio 
3580/3182 -30  - cfr. fls. 93;

K. Os presentes autos de reclamação deram entrada a 23 de Abril de 2013  - cfr. fls. 96.
3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF do Porto julgou a reclamação improcedente por entender que:
“I — Relatório
“A……………, Lda.”, NIPC ……….., com sede na Avenida ………, ……., Lj. ………, 

4100 -……… Porto, executada no processo de execução fiscal n.º 318220080108647 veio, ao abrigo 
do artigo 276º do Código de Procedimento e de Processo Tributário apresentar reclamação do despacho 
proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças do Porto 2 que recusou a proposta de reforço da garantia 
hipotecária já anteriormente prestada.

Para tanto, alega que o despacho de indeferimento mostra -se ilegal e que a Administração Tributária 
se encontra obrigada a aceitar o reforço da garantia uma vez que esta se mostra idónea.

A Fazenda Pública apresentou contestação, defendendo a improcedência da presente reclamação.
II — Saneamento
(…)
III — Dos Factos
IV — Do Direito
(…)
Do despacho recorrido
Conclui -se dos factos considerados provados que com o objectivo de suspender a execução fiscal 

que contra si corre, a reclamante procedeu à hipoteca voluntária de um imóvel.
Tal hipoteca apesar de inicialmente ser considerada suficiente para garantir o pagamento da quan-

tia exequenda e legais acréscimos, veio, fruto de nova avaliação, a ser considerada insuficiente para 
suspender a execução fiscal  - por não garantir o pagamento integral da dívida.

No seguimento, veio a Reclamante a apresentar reforço da garantia, através de hipoteca voluntária 
sobre bem de terceiro, informando  - conforme reconhecido pela Administração Tributária  - de que tal 
garantia seria onerosa.

No seguimento do referido reforço da garantia oferecida, foi lavrado despacho, no qual consta «no 
caso em discussão, a requerente fundamenta o “interesse próprio da sociedade garante” com o facto da 
garantia apresentada, (hipoteca voluntária sobre um imóvel), ser constituída a título oneroso, referindo 
que a executada pagará periodicamente à sociedade garante um valor pela prestação da garantia; 
enquanto a hipoteca se mantiver. Além disso, não faz prova, como a isso está legalmente obrigado, de 
acordo com o art.º 74.º da Lei Geral Tributária.», ou seja, conclui -se que a Administração Tributária 
fundamenta o indeferimento com base no entendimento de que a sociedade garante não teria interesse 
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próprio na prestação da garantia a favor da reclamante, isto apesar da informação de que a hipoteca 
seria prestada onerosamente pois a reclamante não juntou prova de tal onerosidade.

Vejamos então:
De acordo com o artigo 6º, n.º 3 do Código das Sociedades Comerciais “considera -se contrária 

ao fim da sociedade a prestação de garantias reais ou pessoais a dívidas de outras entidades, salvo 
se existir justificado interesse próprio da sociedade garante ou se, se tratar de sociedade em relação 
de domínio ou de grupo.”

Ora, resulta dos factos considerados provados que a reclamante informou a Administração Tri-
butária que a hipoteca de bem de terceiro seria onerosa.

No entanto, resulta igualmente dos autos que nenhuma prova juntou aos autos de tal onero sidade - 
nem no requerimento de reforço da garantia, nem junto com a petição de reclamação.

Acresce que apesar de alegar que existem sócios comuns entre as sociedades em causa (na peti-
ção de reclamação)  - a reclamante e a sociedade garante  - nenhuma prova foi junta igualmente nesse 
sentido.

Assim sendo, nada há a criticar no entendimento da Administração Tributária, o que já não acon-
teceria se a reclamante tivesse juntado prova da existência de justificado interesse próprio da sociedade 
garante ou da existência de relação de domínio ou de grupo.

Não considera o Tribunal que a mera alegação de que a garantia seria prestada de forma onerosa 
se basta para satisfazer a legalidade da mesma, ao abrigo do artigo 6º, nº3 do CSC.

Diga -se, igualmente, que não se concorda com a reclamante quanto ao seu entendimento de que a 
não aceitação do reforço da garantia se baseou em entendimento arbitrário por parte da Administração 
Tributária.

Na verdade, a Administração Tributária está subordinada à lei e, como tal, atendeu à norma 
legal prevista no citado artigo 6º, no 3 do Código das Sociedade Comerciais, e com esse fundamento 
legal - por considerar que nenhuma prova foi junta no sentido de existir interesse próprio da sociedade 
garante na prestação de garantia  - indeferiu o requerimento em causa de reforço de garantia. Como é 
sabido o ónus da prova incide nos termos do artigo 74º, n.º 1 da Lei Geral Tributária sobre quem alega. 
Coisa que a reclamante não fez.

Concluindo, a prestação de garantia com vista à suspensão de execução fiscal além de ser idónea 
não pode ser contrária à lei, que neste caso, se reveste de normativo constante do Código das Socie-
dades Comerciais.

Assim se entendendo, a presente reclamação só pode ser considerada improcedente.
V – Decisão
Face ao exposto, considero improcedente a presente reclamação.”
DECIDINDO NESTE STA:
Considerando que, como pretendido pela recorrente, o recurso foi admitido para ser processado 

como agravo em processo civil com subida imediata nos próprios autos e efeito suspensivo (vide des-
pacho de admissão de fls. 193), o que não sofre contestação por parte da recorrida Fazenda Pública 
nem merece reparo, restará apreciar no presente recurso a questão suscitada e a qual tem a ver com 
a legalidade ou não da decisão da Autoridade Tributária em não aceitar uma garantia, logo após ter 
recebido o requerimento da contribuinte sociedade comercial, através do qual esta ofereceu a hipoteca 
dum imóvel, propriedade de uma sociedade comercial terceira.

A rejeição foi sustentada no fundamento de não ter sido provada a existência de justificado inte-
resse próprio da sociedade garante, neste caso consubstanciado na onerosidade da hipoteca (Cfr. doc. 
de fls. 89 -92 dos autos).

A ora recorrente entende que aquele não é o momento em que a Autoridade Tributária deve aferir 
da idoneidade da garantia em causa, mas, tão só verificar se em abstracto o tipo de garantia é ou não 
possível.

Por outro lado o entendimento implícito da Autoridade Tributária que se decidiu pela rejeição da 
proposta de garantia efectuada naquela altura, e também do TAF do Porto que concordou com a posição 
assumida pela autoridade Tributária, quer ainda explicitamente do MP neste Supremo Tribunal, é o de 
que nada impede que a Autoridade Tributária ajuíze da idoneidade da garantia no momento em que ela 
é apresentada e não em momento posterior após a sua prestação.

Desde já diremos que não assiste razão à recorrente.
Em primeiro lugar a garantia em causa só é validamente prestada se, nos termos da última parte do 

n.º 3 do artº 6º do Código das Sociedades Comerciais, existir justificado interesse próprio da sociedade 
garante, o que a recorrente não logrou provar na altura em que requereu que a Administração Tributária 
aceitasse a garantia em causa.

Em segundo lugar, resulta do n.º 2 do artº 199º do CPPT a exigência de que a garantia seja idónea, 
e tenha a concordância da administração tributária. Não existem dois momentos compartimentados e 
estanques. Um, para a Administração Fiscal admitir a garantia oferecida apenas porque a mesma se 
integra na tipificação das garantias elencadas como possíveis, a que se refere o n.º 1 do artº 199º do 
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CPPT, e que seria no dizer da recorrente, uma apreciação em abstracto. E outro momento para aferir 
da idoneidade e demais requisitos da garantia oferecida e que seria no dizer da mesma recorrente uma 
apreciação em concreto.

Concordamos pois que é no momento em que a Administração Tributária recebe a proposta de 
garantia que deve manifestar a sua concordância com a mesma dando ou não o seu aval para que esta 
seja aceite, competindo -lhe verificar logo da sua idoneidade seja porque não se integra no elenco previsto 
na lei, seja porque não lhe reconhece a idoneidade necessária face aos elementos oferecidos.

Sobre esta matéria se pronunciou o acórdão deste STA de 13/11/2013 tirado no recurso n.º 01460/13, 
para cuja fundamentação, complementarmente, se remete e assim sumariado na parte que nos interessa:

(…)
II – O artigo 6.º, n.º 3, do Código das Sociedades Comerciais exclui, em princípio, a possibilidade 

de as sociedades comerciais prestarem garantias reais ou pessoais a dívidas de outras entidades, por 
serem contrárias ao seu fim. No entanto, o próprio dispositivo ressalva a existência de justificado 
interesse próprio da sociedade garante ou existência de uma relação de domínio ou de grupo entre a 
fiadora e a afiançada.

III – O juízo sobre a idoneidade da garantia há -de resultar da avaliação que for efectuada em 
concreto sobre a susceptibilidade desta assegurar o pagamento da quantia exequenda e do acrescido, 
aferindo a Administração Tributária designadamente, da suficiência e solidez da garantia oferecida 
e da capacidade e idoneidade do garante e já não do juízo que for efectuado relativamente à forma 
jurídica através da qual a sociedade garante assumiu a sua obrigação perante o devedor/executado.

IV – O n.º 2 do art. 199º do CPPT, ao fazer depender a hipoteca da concordância da Adminis-
tração tributária, significa maior liberdade de apreciação do pedido, que implica deveres acrescidos 
de fundamentação, devendo a recusa alicerçar -se em razões objectivas, que hão -de assentar funda-
mentalmente na insuficiência dos bens objecto da garantia, bem como o respeito pelo princípio da 
proporcionalidade.

Deste aresto destacamos, por com a mesma concordarmos em absoluto, o seguinte trecho de 
fundamentação:

(…) Assim, de harmonia com o disposto no artigo 199.º n.º 1 do Código de Procedimento e Pro-
cesso Tributário a prestação de garantia, tendo em vista a suspensão do processo de execução fiscal, 
pode ser efectuada por garantia bancária, caução, seguro caução ou qualquer meio susceptível de 
assegurar os créditos do exequente.

Dispõe, por sua vez, o n.º 2 do mesmo normativo que a garantia idónea referida no n.º 1 poderá, 
consistir, ainda, a requerimento do executado e mediante concordância da administração tributária, em 
penhor ou hipoteca voluntária, aplicando -se o disposto no artigo 195.º, com as necessárias adaptações.

Este normativo confere à Administração Tributária uma certa margem de discricionariedade para 
decidir, em função de cada caso concreto, se a garantia prestada é ou não «idónea» para assegurar a 
cobrança efectiva da dívida exequenda, impondo -se, especificamente, nos casos da hipoteca voluntária 
e do penhor, a concordância da Administração Tributária.

A utilização da expressão “garantia idónea” integra um conceito impreciso, pois que a norma 
do n.º 2 não determina, de forma exacta, quando é que a garantia é idónea para assegurar os créditos 
do exequente.

Poderá concluir -se, no entanto, que emana das disposições conjugadas dos arts. 169º e 199º do 
Código de Procedimento e Processo Tributário que a idoneidade da garantia se afere pela capacidade 
de, em caso de incumprimento do devedor, salvaguardar a efectiva cobrança da dívida exequenda e 
acrescidos.

A garantia idónea será pois aquela que é adequada para o fim em vista, ou seja, assegurar o 
pagamento totalidade do crédito exequendo e legais acréscimos  - neste sentido, vide, entre outros, os 
Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 21.09.2011, Recurso n.º 0786/11, de 11.07.2012, 
recurso 730/12, de 10.10.2012, recurso 916/12, e, na doutrina, Rui Duarte Morais, A Execução Fiscal, 
pag. 77, Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão, Código de Procedimento e de Processo Tribu-
tário Anotado, pag. 474, Jorge Lopes de Sousa, CPPT anotado e comentado, 6ª edição, Áreas Editora, 
Volume III, anotação 2 ao art. 199º.

Por outro lado, não se olvidando que na lei processual fiscal vigora como que “um princípio geral 
da equivalência da caução, penhora e outras garantias idóneas, como a hipoteca (uma vez que, na 
presença de qualquer uma delas, a execução se suspende até decisão da oposição deduzida), devendo 
ser aceite pelo órgão exequente aquela que, sem prejuízo do credor, melhor sirva os interesses do exe-
cutado” (neste sentido, cfr. RUI DUARTE MORAIS, A Execução Fiscal, 2ª ed., Almedina, Coimbra, 
2006, p.78.) (E também neste sentido, Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 11.07.2012, 
recurso 730/12 e de 15.02.2012, recurso 126/12.), não poderá deixar de se argumentar também que, 
em relação à hipoteca voluntária e ao penhor, a lei impõe a concordância da administração tributária.
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Ora no caso em apreço não deve estar em causa a ponderação pela Administração Fiscal de 
meros riscos hipotéticos ou da menor solidez da hipoteca voluntária, mas sim um juízo de avaliação 
sobre a idoneidade da garantia oferecida.

Trata -se de um juízo que não é feito apenas com base nas premissas a lei e que assenta também 
na ponderação dos elementos de facto relativos a cada situação concreta (…).

Patenteia -se, pois, a falta de razão da recorrente.
Assim sendo, o presente recurso deve improceder sendo de manter a sentença recorrida.
4 - DECISÃO
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar a 

sentença recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Valente Torrão — Isabel Mar-
ques da Silva. 

 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Ampliação da matéria de facto.

Sumário:

Tendo a primeira instância decidido a questão de direito suscitada pela impugnante 
sem antes estabelecer a precisa situação de facto subjacente, é de determinar a 
ampliação da matéria de facto, dado que o Supremo Tribunal Administrativo, como 
tribunal de revista, carece de poderes de cognição em sede de facto.

Processo n.º 1732/13 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A…………, SA, melhor identificados nos autos, vem recorrer para este Supremo Tribunal 
da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro de 17 de Setembro de 2013, que julgou im-
procedente a intimação para passagem de certidão que ateste a regularidade da sua situação tributária

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1ª A Recorrente discorda da douta sentença recorrida no que respeita à matéria do direito à 

decisão final.
2ª Parte substancial da argumentação lógica -jurídica da sentença acolhe -se no Acórdão do STA 

de 19/09/2012 proferido no proc. n.º 0885/12.
3ª Sucede que a situação dos presentes autos é diferente da situação tratada no Acórdão. Neste 

último caso nunca chegou a existir a prestação de qualquer garantia e portanto o processo executivo 
nunca foi suspenso por tal facto.

Tendo apenas existido um requerimento de dispensa de prestação de garantias, um despacho de 
indeferimento do mesmo e uma reclamação judicial desse despacho. Foi na pendência desta reclama-
ção que se suscitou a questão da intimação para emissão de certidão comprovativa da regularidade 
fiscal,

4ª No caso da Recorrente os dois processos executivos que pendem contra si no Serviço de Finan-
ças de Anadia foram suspensos através da penhora voluntária de bens móveis. E estiveram suspensos 
durante vários anos — durante os quais as impugnações das liquidações dos Impostos subjacentes às 
dividas se arrastaram (e arrastam) penosamente — até que no início de 2013 o Chefe do Serviço de 
Finanças decidiu que os bens penhorados já não garantiam as dívidas exequendas.

5ª A Recorrente requereu a reavaliação dos bens penhorados e ofereceu novos bens — todos eles 
pertencentes à estrutura fabril da ………… — argumentando fundadamente que o valor actual dos 
mesmos era mais do que suficiente para garantir as dividas exequendas.

6ª O chefe do S.F. Anadia indeferiu a pretensão da Reclamante por considerar que o valor dos 
bens “era residual”. E nada mais.
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7ª Destes despachos (foram 2 proferidos nos dois processos executivos) reclamou judicial a Re-
corrente tendo logrado a anulação dos mesmos por falta de fundamentação.

8ª Já após o trânsito em julgado das sentenças anulatórias, a Recorrente requereu ao S.F. Anadia 
a emissão de certidão comprovativa da sua regularidade fiscal. Requerimento que não obteve qualquer 
resposta.

9ª Pelo que a Recorrente requereu no TAF de Aveiro intimação para que o S.F. Anadia emitisse 
certidão comprovativa da sua regularidade tributária.

Sucede que na pendência deste processo de intimação o Chefe do S. F. Anadia, proferiu 2 novos 
despachos pretensamente supressores da falta de fundamentação dos primeiros e a Recorrente voltou 
a reclamar judicialmente dos mesmos por considerar que a avaliação meramente contabilística que 
baseia os despachos é incongruente e desfasada da realidade económica.

10ª As reclamações foram admitidas pelo S. F. Anadia e remetidas para o TAF de Aveiro.
11ª E nesta tramitação toda se passaram largos meses sem que a Recorrente tenha acesso a 

documento que comprove a sua regularidade tributária, causando -lhe danos gravíssimos. Ficando 
impedido de acesso ao crédito bancário e vendo projectos de investimento com o financiamento blo-
queados por falta desse documento.

12ª Todo este quadro fáctico não foi devidamente avaliado pela sentença recorrida, que, como já 
se disse suporta -se nas razões de um Acórdão do STA expandidas para caso bem diverso.

13ª Nestes autos foram prestadas garantias e as execuções foram suspensas, ocorrendo apenas 
divergência significativa e superveniente sobre os valores dos bens dados voluntariamente em penhora 
e que durante muito tempo serviram para suspender as execuções.

14ª Esta matéria é tanto mais sensível quanto a lei não estabelece quaisquer critérios objectivos 
ou regras de avaliação que permitam reger a actuação do órgão de execução fiscal.

Sendo possível a ocorrência de completa discricionariedade por parte deste órgão. E o exemplo 
é que nas primeiras decisões (anuladas pelo Tribunal) o valor dos bens era residual, já nas segundas 
decisões (que estão impugnadas) esse valor já supera os 120.000,00€.

15ª Pelo que o direito de reclamação judicial de decisões desta natureza assume especial im-
portância como garantia de defesa dos contribuintes — executados perante decisões arbitrárias do 
órgão de execução fiscal.

16ª E nestas circunstâncias os efeito das reclamações — e não se esqueça que a intimação foi 
requerida depois de terem sido anulados dois despachos pela via declamatória — terão de ter um 
impacto que neutraliza o exercício do poder discricionário, infundamentado e até arbitrário por parte 
do órgão de execução fiscal em matéria de garantias que visem a suspensão das execuções fiscais.

17ª E no mínimo deve -se permitir que durante o período em que os valores das garantias su-
pervenientes exigidas estejam controvertidos por via das reclamações judiciais de decisões do órgão 
executivo, o executado tenha acesso a documento que ateste a sua regularidade tributária.

Ou de outra forma, que não seja por tal motivo que o executado fique vedado a obter a certidão 
em referência.

18ª Obstando -se assim que uma decisão sobre insuficiência superveniente de garantias presta-
das tenha como efeito automático a perda da situação de regularidade tributária de que o executado 
beneficiava anteriormente.

Tal efeito automático só deve ocorrer após decisão judicial desfavorável ao reclamante.
19ª Não se tratando como defende a sentença recorrida de repor o executado na situação anterior 

ao despacho reclamado, mas tão só de controlar e limitar consequências nefastas de decisões ainda 
não sindicadas e controladas judicialmente.

20ª. Os princípios da tutela jurisdicional e do controlo da legalidade dos actos do órgão de 
execução fiscal, vertidos entre outros nos arts. 151º do CPPT e 163º da LGT, só assumem efectiva 
relevância prática se adoptar o entendimento que é defendido neste recurso.

21ª E mesmo a sentença recorda reconhece que pelo menos, na pendência das reclamações, as 
execuções fiscais se suprem provisoriamente.

Mas se é assim, então pelo menos deveria ter ordenado que se emitisse certidão a comprovar tal 
situação de suspensão provisória.

22ª Situação que acaba por se harmonizar com o conceito jurídico de situação tributária regu-
larizadas inscrito no art. 2º, alínea c) do DL n.º 236/95.

Pelo que nenhuma razão de direito impediria uma intimação dirigida ao S.F. de Anadia para 
emitir documento comprovativo da situação tributada regularizada da Recorrente com a validade de 
3 meses nos termos do art., 3º n.º 2 alínea b) do DL nº236/95.»

2 – A Fazenda Publica não apresentou contra alegações.
3 – O Exmº Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal Administrativo emitiu o 

douto parecer, argumentando, em síntese, que pese embora o órgão de execução fiscal tenha conside-
rado que os bens penhorados já não garantiam a dívida exequenda e tenha determinado o reforço dessa 
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garantia, certo é que não foi proferida decisão sobre o levantamento da suspensão da execução fiscal 
em cada um dos processos.

Deste modo, mostrando -se os processos de execução fiscal suspensos, não havia fundamento 
legal para não concluir pela verificação de uma situação tributária regularizada, ao abrigo do disposto 
no artigo 2º do Dec. -Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro e do n.º 12 do artigo 169 do Código de Proce-
dimento e Processo Tributário.

Com efeito sustenta que a tal não obsta o facto de estar a ser discutida a questão da insuficiência 
ou reforço da garantia, uma vez que nesta parte ainda não há decisão definitiva.

E assim sendo conclui que não havia igualmente fundamento legal para recusar a emissão de 
declaração da regularidade da situação tributária ao abrigo do DL 236/95, tanto mais que o prazo de 
validade dessa declaração é de apenas 3 meses — alínea b) do n.º 2 do artigo 3º do DL 236/95, motivo 
pelo qual se impunha a procedência da intimação, ao contrário do que foi decidido na sentença recorrida.

4 – Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre apreciar e decidir:
5 - Em sede factual apurou -se em primeira instância a seguinte matéria de facto:
A) O Serviço de Finanças de Anadia instaurou à Autora dois processos de execução fiscal, desig-

nadamente com os nºs 0035200101505220 e 0035200601005464, o primeiro para cobrança de dívida 
relativa a IVA, suspenso em 02.05.2002, pela penhora voluntária de bens móveis e o segundo para 
cobrança de dívida referente a Imposto sobre o Álcool e Bebidas Alcoólicas, suspenso em 2006, pela 
penhora voluntária de bens móveis (acordo);

B) A Autora apresentou impugnações judiciais contra as liquidações a que respeitam as dívidas 
exequendas dos processos de execução fiscal referidos em A) (acordo);

C) O Serviço de Finanças de Anadia proferiu despacho, em cada um dos processos de execução 
fiscal referidos em A), no sentido de que o valor dos bens aí penhorados já não garantia a dívida exe-
quenda e acrescido (acordo);

D) Na sequência dos despachos referidos em C), a Autora requereu, em cada um dos processos 
de execução fiscal referidos em A), a reavaliação dos bens aí oferecidos como garantia (acordo);

E) O Chefe do Serviço de Finanças de Anadia proferiu despacho de indeferimento dos reque-
rimentos referidos em D), relativos ao pedido de reavaliação dos bens oferecidos como garantia nos 
processos de execução fiscal referidos em A) (acordo);

F) A Autora deduziu reclamação dos despachos de indeferimento referidos em E), sendo que 
a reclamação do despacho proferido no processo de execução fiscal n.º 0035200101505220, correu 
termos neste Tribunal com o n.º 283/13.6BEAVR e a reclamação do despacho proferido no processo 
de execução fiscal n.º 0035200601005464, correu termos neste Tribunal com o n.º 0284/13.4BEAVR 
(acordo e cfr. fls. 6 a 28 dos autos);

G) Nas reclamações referidas em F) foram proferidas sentenças, em 23.05.2013, no proc. n.º 283/
13.6BEAVR e, em 25.06.2013, no proc. n.º 284/13.4EAVR, transitadas em julgado, que as julgou 
procedentes, anulando os despachos reclamados por falta de fundamentação (acordo e cfr. fls. 6 a 28 
dos autos);

H) Em 18.07.2013, por carta registada com aviso de recepção, a Autora, através do seu Mandatá-
rio, requereu ao Chefe do Serviço de Finanças de Anadia “(..) que ordene a passagem de certidão que 
ateste a situação de regularidade da situação fiscal da A………… S.A. perante a Autoridade Tributária 
e Aduaneira de Portugal” (cfr. fls. 29 a 32 dos autos);

I) Em 24.07.2013, o Chefe em substituição do Serviço de Finanças de Anadia requereu a este 
Tribunal a devolução dos processos de execução fiscal aqui em causa (cfr. fls. 48 dos autos);

J) Em 22.08.2013, o Chefe em substituição do Serviço de Finanças de Anadia proferiu despa-
cho no processo de execução fiscal n.º 0035200101505220, onde, em cumprimento da sentença de 
23.05.2013, proferida no processo de reclamação n.º 283/13.6BEAVR, na sequência da reavaliação 
dos bens penhorados neste processo executivo, concluiu que o valor de tais bens é manifestamente 
inferior ao valor da garantia e determinou a necessidade da Autora reforçar a garantia para efeitos da 
suspensão da execução (cfr. fls. 49/verso e 50 dos autos);

K) Em 22.08.2013, o Chefe em substituição do Serviço de Finanças de Anadia proferiu despacho 
no processo de execução fiscal n.º 0035200601005464, onde, em cumprimento da sentença de Tribunal 
Administrativo 25.06.2013, proferida no processo de reclamação n.º 284/13.4BEAVR, na sequência da 
reavaliação dos bens penhorados neste processo executivo, concluiu que o valor de tais bens é mani-
festamente inferior ao valor da garantia e determinou a necessidade da Autora reforçar a garantia para 
efeitos da suspensão da execução (cfr. fls. 50/verso e 51 dos autos);

L) A Autora, em 06.09.2013, através de requerimento junto aos presentes autos, informou que, 
em 05.09.2013, enviou para o Serviço de Finanças de Anadia reclamação dos despachos referidos em 
J) e K) (cfr. fls. 59 dos autos);

M) A presente intimação deu entrada neste Tribunal em 12.08.2013 (cfr. fls. 1 dos autos).



5108

6. Do objecto do recurso
O Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, por sentença de fls. 61 e segs. julgou improcedente a 

pretensão da recorrente, no sentido de que se intimasse o serviço de finanças de Anadia a emitir certidão 
da qual atestasse a regularidade da sua situação tributária.

Inconformada com essa decisão alega a recorrente que, tendo apresentado reclamações contra os 
despachos do órgão de execução fiscal que consideraram insuficientes os valores dos bens oferecidos 
como garantia e que os mesmos deveriam ser reforçados, deve ser entendido que tais reclamações 
têm efeito suspensivo e que tal não obsta a que lhe seja passada a declaração que ateste a sua situação 
tributária regularizada.

A questão objecto do presente recurso passa pois por saber se as reclamações apresentadas contra 
os despachos do órgão de execução fiscal que consideraram insuficientes o valor dos bens oferecidos 
como garantia têm efeito suspensivo e se se verificam os pressupostos legais para necessários para a 
emissão da pretendida declaração de situação tributária regularizada.

A sentença recorrida, ponderando o disposto na alínea c) do artigo 2º do DL 236/95, de 13 de 
Setembro, no n.º 2 do artigo 169º do CPPT, nos n.º 1, 2 e 3 do artigo 52º da Lei Geral Tributária, e n.º 5, 
6 e 10 do artigo 199º do CPPT, considerou que tendo sido proferido despacho pelo órgão de execução 
fiscal a determinar o reforço da garantia, por o valor dos bens dados como garantia ser manifestamente 
inferior ao valor fixado para a garantia, e pese embora tenha sido apresentada reclamação contra esse 
despacho, não pode concluir -se que a situação tributária esteja regularizada.

Prosseguindo tal discurso argumentativo afirmou -se ainda na decisão sindicada que “a situação 
tributária só está regularizada com a obtenção da suspensão das execuções” e que «na situação em 
apreço não se poderão considerar suspensas as execuções pois a administração tributária considerou 
ter ocorrido uma diminuição significativa do valor dos bens que constituem a garantia, ordenando à 
executada, ora Autora, que prestasse nova garantia idónea.»

Teve -se em conta na decisão impugnada que a administração tributária praticou em cada uma das 
execuções fiscais um acto que as suspendeu, tendo reconhecido a idoneidade e suficiência da garantia 
inicialmente prestada com essa finalidade. Porém considerou o TAF de Aveiro que a administração 
tributária ao notificar a executada para prestar garantia adicional em reforço da garantia inicial praticou 
um novo acto executivo em cada um dos processos de execução fiscal considerando que tal acto que 
pôs fim àquela situação de suspensão das execuções.”

Mais considerou a Mmo. juiz “a quo” que as reclamações apresentadas contra aquele despacho 
do órgão de execução fiscal não têm o efeito de repor o acto anterior à notificação da executada para 
que esta prestasse garantia adicional com vista à suspensão das execuções, ou seja, não têm o efeito de 
repor a regularização da situação tributária que existia anteriormente ao pedido de reforço da garantia 
efectuado no sentido dessa regularização.

Para concluir que o efeito suspensivo das reclamações «apenas impossibilita o órgão de execução 
fiscal a prosseguir com a cobrança da dívida, mas não coloca a executada numa situação de regulari-
zação tributária».

Esta argumentação não pode no entanto obter acolhimento nem merece a nossa concordância.
A nosso ver a sentença recorrida não teve em devida conta as consequências processuais que 

decorrem do facto de a recorrente ter deduzido reclamação dos despachos do órgão de execução fiscal 
que consideraram insuficientes o valor dos bens oferecidos como garantia.

Vejamos.
Resulta do artº 169º, n.º 12 do Código de Procedimento e Processo Tributário (1) que se considera 

que têm a situação tributária regularizada os contribuintes que obtenham a suspensão do processo de 
execução fiscal nos termos do presente artigo, sem prejuízo do disposto quanto à dispensa de garantia.

Dispõe por sua vez o n.º 8 do mesmo normativo, que quando a garantia constituída nos termos 
do artigo 195.º, ou prestada nos termos do artigo 199.º, se tornar insuficiente é ordenada a notificação 
do executado dessa insuficiência e da obrigação de reforço ou prestação de nova garantia idónea no 
prazo de 15 dias, sob pena de ser levantada a suspensão da execução

Ora no caso em apreço resulta do probatório que os dois processos de execução fiscal que correm 
termos no Serviços de Finanças de Anadia contra a recorrente foram suspensos na sequência de penhora 
de bens móveis de sua pertença (despachos do órgão de execução fiscal proferidos em 02/05/2002, num 
dos processos, e no decurso do ano de 2006, no outro processo).

E, pese embora, posteriormente, o órgão de execução fiscal tenha vindo a entender que os bens 
penhorados já não garantiam a dívida exequenda, tendo a executada, ora recorrente, sido notificada 
para prestar nova garantia, o certo é que tais despachos foram objecto de reclamação (ponto L do 
probatório).

Presume -se que se trata de reclamações para o Tribunal Tributário de 1ª instância nos termos do 
artº 276º do Código de Procedimento e Processo Tributário.
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E dizemos presume -se porque como nota o Exmº Magistrado do Ministério Público a factualidade 
dada como assente não é muito precisa e assenta em mera informação da recorrente que veio dar notí-
cia aos autos (fls. 59) que os dois despachos dos serviços de finanças da Anadia anexos à contestação 
da Fazenda Pública «foram objecto de reclamação com pedido de subida imediata (2), enviados em 
05/09/2013 para aquele serviço de finanças».

Importaria no entanto apurar se tais reclamações foram admitidas, se foi invocado prejuízo irrepa-
rável e, sobretudo, se foi admitida a sua subida imediata, informações essas que não são despiciendas, 
antes pelo contrário, são necessárias para a boa decisão da causa.

Com efeito está ínsito no regime de subida imediata da reclamação ao tribunal tributário que, 
quando o reclamante invocar prejuízo irreparável, a administração tributária deverá suspender os actos 
de cobrança da dívida, tendo de limitar -se a decidir se revoga ou não o acto reclamado, nos termos 
dos ns. 2 e 3 do art. 277º do CPPT e a praticar os actos necessários ao envio da reclamação ao tribunal 
tributário (cf., neste sentido Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de 
Sousa, 6ª edição, vol. IV, Áreas Editora, pag. 302 e também o Acórdão do Supremo Tribunal Adminis-
trativo de 23.05.2005, recurso 10/05, in www.dgsi.pt)

Como nota aquele autor o efeito suspensivo da reclamação com subida imediata é inerente à 
tramitação no próprio processo e está expressamente referido na epígrafe do artº 278º e é com ele que 
se concretiza o direito dos particulares de solicitar a intervenção do juiz no processo, referido na alí-
nea 29) do artº 2º da Lei n.º 41/98, de 4 de Agosto, que concedeu ao Governo autorização legislativa 
para aprovar a Lei Geral Tributária, direito esse concretizado no n.º 2 do artº 103º desta lei.

Por outro lado, esse efeito suspensivo é imprescindível para assegurar a tutela judicial efectiva 
dos direitos ou interesses do reclamante afectados por actos da Administração Tributária e, por isso, é 
exigido pelos arts. 20º n.º 1., e 268º n.º 4, da Constituição da República.

Daí que se entenda que o efeito suspensivo da reclamação judicial despachos do órgão de execução 
fiscal que consideraram insuficientes o valor dos bens oferecidos como garantia implicará a manutenção 
do estado de suspensão dos processos de execução fiscal até à decisão final de tais reclamações.

Sendo, aliás, tal solução a única que se coaduna com o princípio da tutela jurisdicional efectiva 
e com a natureza judicial do processo de execução fiscal.

Impunha -se pois apurar se tais reclamações foram admitidas, qual o seu objecto, se foi invocado 
prejuízo irreparável e, sobretudo, se foi admitida a sua subida imediata, factos esses que, como se 
referiu, são relevantes para a boa decisão da causa.

Ora sobre tal matéria nada se disse na sentença recorrida que partiu da premissa, a nosso ver errada, 
de que na situação em preço não se poderão considerar suspensas as execuções.

Há, assim, um défice na fixação dos elementos de facto pertinentes para a discussão deste aspecto 
jurídico da causa, que impõe a necessidade de ampliação da matéria de facto.

Com efeito o Supremo Tribunal Administrativo, como tribunal de revista, tem, no caso, os seus 
poderes de cognição limitados a matéria de direito (art. 21, 4/ETAF), pelo que, sendo a decisão, sob 
recurso, omissa quanto à fixação de factos relevantes para a solução jurídica adequada, impõe -se a 
baixa do processo para que a decisão de facto seja ampliada em ordem a constituir base suficiente para 
a decisão de direito (arts. 682, n. 3, e 683, n. 1 do CPC).

7 - Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 
Supremo Tribunal Administrativo em, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 682º do Código de Pro-
cesso Civil, revogar a decisão recorrida, para ser substituída por outro que decida após ampliação da 
base factual, de acordo com o que se atrás se apontou, assim concedendo provimento ao recurso.

Sem custas,

Lisboa, 18 de Dezembro de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Fran-
cisco Rothes.

(1) Na redacção da Lei 66/B -2012, de 31.12.
(2) Sublinhado nosso 

 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Venda judicial de bem. Arrendamento.
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Sumário:

 I — O Direito do locatário tem natureza obrigacional.
 II — Este direito obrigacional de gozo está subtraído à regra da transmissão livre 

dos ónus ou encargos referidos no artigo 824.º n.º 2 do Código Civil, desde que 
constituído em momento anterior ao registo da penhora que conduziu à venda do 
bem.

Processo n.º 1756/13 -30.
Recorrentes: C… e outra.
Recorridos: Banco A…, S. A. e outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

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

1 – RELATÓRIO
O Banco A…… SA, na qualidade de Credor Reclamante e Adquirente de imóvel penhorado e 

vendido no processo de execução fiscal n.º 0094200401001531 e apensos instaurados contra B……… 
para cobrança de dívidas de IVA e Coimas no montante de € 19 902,92 e acrescidos, apresentou em 
14/05/2012, reclamação do despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças de Santa Maria da 
Feira em 02/05/2012 que lhe indeferiu requerimento anterior para entrega de imóvel nos termos dos 
artigos 901º do CPC com o fundamento de que o mesmo se encontra arrendado, conforme o Edital de 
anúncio da venda e notificação efectuada, devendo para tal efeito serem utilizados os meios processuais 
comuns.

Por sentença de 24 de Maio de 2013, o TAF de Aveiro julgou procedente a reclamação e deter-
minou a anulação do acto reclamado com as legais consequências.

Reagiram C……. e D……. arrendatários do citado imóvel, interpondo o presente recurso para o 
TCA Norte que por acórdão de 10 de Outubro de 2013, se declarou incompetente em razão da hierar-
quia, considerando ser este STA o Tribunal competente para onde os autos foram remetidos. As suas 
as alegações integram as seguintes conclusões:

DA APLICAÇÃO DO artigo 901.º DO C.P.C.
1.
O facto de constar nos anúncios a existência do contrato de arrendamento pressupõe, salvo melhor 

entendimento (para a AF e para terceiros/proponentes) que o arrendamento não caduca com a venda.
2.
Uma vez que dos anúncios devem constar os ónus ou encargos que acompanham o imóvel e não 

os que caducam, como as hipotecas e as penhoras.
3.
Os anúncios visam dar conhecimento da situação do prédio a terceiros, dos ónus e encargos do 

mesmo, com vista a que os terceiros possam aferir da situação concreta do imóvel e do seu possível 
interesse na aquisição.

4.
Os proponentes tinham conhecimento que existia um contrato de arrendamento, que subsistiria 

após a venda, pois caso contrário não faria parte dos anúncios, e apresentaram as propostas nesse 
pressuposto.

5.
O Banco A………, que na execução é credor reclamante e detentor dos direitos conferidos pela 

hipoteca, não se opôs à existência do contrato de arrendamento, nem a que o mesmo constasse dos 
anúncios de venda.

6.
Banco A…….. adquiriu o imóvel, não por adjudicação, mas em concorrência com os demais 

interessados.
7.
Se entendia que o contrato de arrendamento caducava com a venda devia ter apresentado reclamação 

quando foi notificado da existência do mesmo e opor -se a que dos anúncios constasse esse ónus.
8.
O Banco A…….. não pode, salvo melhor entendimento, como adquirente, invocar a aplicação do 

artigo 901.º do C. P. C., uma vez que adquiriu o imóvel em concorrência com os demais interessados, 
devidamente informado da existência de um contrato de arrendamento e do valor da renda.

9.
O que poderá, salvo melhor entendimento, é lançar mãos dos meios comuns, para obter a cadu-

cidade do contrato.
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10.
Não podendo aplicar o artigo 901.º uma vez que, como proponente conhecia a existência do 

contrato de arrendamento.
11.
Sem entrar na discussão  - se o contrato caducou ou não por efeito da venda  - os interessados na 

aquisição, tiverem conhecimento desse ónus e adquiriram o imóvel no pressuposto da sua validade e 
subsistência após a venda.

12.
O que impede, salvo outro entendimento, o uso da faculdade prevista no artigo 901.º do C.P.C., 

uma vez que os recorrentes, nos termos em que foi anunciada a venda, são legítimos detentores, com 
conhecimento dos proponentes.

13.
Devendo remeter -se, assim, a discussão quanto à caducidade ou não do contrato de arrendamento, 

para os meios comuns e não no âmbito do artigo 901.º do C.P.C.
14.
O artigo 901.º do C.P.C. é aplicado para detentores ilegítimos, ora para os adquirentes esta questão 

não se colocava porque o contrato constava dos anúncios.
15.
Pelo que, se entende, com o devido respeito, que o Banco A……. terá de recorrer aos meios 

comuns e não à execução, para fazer valer a sua posição de que o arrendamento caducou, por força da 
venda judicial.

16.
Nestes termos, requer muito respeitosamente a V. Ex.as se dignem revogar a Douta Sentença, 

mantendo -se o despacho de fls.
Sem prescindir,
Caso assim não se entenda,
DA VALIDADE DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO
17.
A presente execução foi instaurada pelo SF e não pelo credor hipotecário e a penhora realizada 

foi registada em 29/04/2008.
18.
O contrato de arrendamento junto aos Autos está datado de 01/04/2007.
19.
O artigo 5.º n.º1 C.R.P. estabelece a regra, segundo a qual os factos sujeitos a registo só produzem 

efeitos contra terceiros depois da data do efetivo registo.
20.
Nos termos desta norma, qualquer facto sujeito a registo, como a penhora, é inoponível a terceiros, 

como aos recorrentes, antes de registado.
21.
Os recorrentes têm em seu nome o contrato com a EDP, tendo juntado aos Autos todas as faturas 

destes 2007 até à presente data.
22.
O Credor hipotecário quando teve conhecimento do contrato de arrendamento não contestou a 

existência do mesmo e aceitou, por omissão, que o mesmo constasse dos anúncios de venda, como 
constituindo um ónus do prédio.

23.
Pelo que, no âmbito da venda, aceitou que o mesmo constituía um ónus do prédio.
24.
O contrato de arrendamento é anterior ao registo da penhora.
25.
O credor hipotecário, Banco A………, apresentou proposta, para a compra de um bem com um 

ónus, adquirindo -o por um preço muito inferior ao que teria sem o ónus.
26.
Para agora, depois da venda, vir invocar a inexistência desse mesmo ónus.
27.
O que não se coaduna com o princípio da boa -fé e do enriquecimento legítimo.
28.
Se o Banco A…….. entendia que o contrato se encontrava caducado, deviria ter -se oposto à sua 

inclusão nos anúncios da venda, por forma a que o prédio fosse vendido pelo valor real.
29.
E não aproveitar -se dessa inclusão para o adquirir a baixo do custo real.
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30.
Termos em que, requerem muito respeitosamente a V. Ex.a se digne declarar a validade e sub-

sistência do contrato de arrendamento após a venda do imóvel, revogando -se a Douta Sentença, ora 
em crise.

Sem prescindir,
Caso assim não se entenda,
DA ANULAÇÃO DA VENDA:
31.
A venda do prédio foi publicitada como tendo um ónus: “um contrato de arrendamento, com 

uma renda mensal de 50,00”.
32.
Este arrendamento constitui um ónus, que desvaloriza o prédio.
33.
Os proponentes tiveram conhecimento, através dos anúncios, da existência desse ónus.
34.
Interessados houve, que não apresentaram propostas por terem conhecimento da existência do 

arrendamento.
35.
Os proponentes apresentaram as suas propostas, no pressuposto da existência desse ónus.
36.
Tendo apresentado propostas no valor de: € 51.870,00 e € 43.001,00, quando o valor patrimonial 

do imóvel é de € 60.071,25.
37.
Ora, caso se entenda que o arrendamento caducou com a venda, a mesma foi anunciada com um 

erro sobre as qualidades do imóvel, violando a alínea a) do n.º 1 do artigo 257.º do C.P.P.T.
38.
Se não existia o ónus, por se considerar caducado o contrato de arrendamento, não devia, nem 

podia, salvo melhor opinião, ter sido anunciado o contrato de arrendamento, uma vez que desvalorizou 
o imóvel e afastou proponentes.

39.
Caso não constasse dos anúncios a existência do contrato de arrendamento, teriam aparecido 

outros proponentes.
40.
E o imóvel teria sido vendido por um valor muito superior à proposta do Banco A…..
41.
O proponente vencido teira apresentado proposta de valor superior à apresentada pelo Banco 

A…...
42.
Este erro prejudicou o executado, que viu assim vendido o seu património com um ónus que o 

desvalorizou.
43.
e beneficiou o adquirente que enriqueceu, desse modo, sem causa justificada.
44.
Adquiriu um imóvel em venda judicial, anunciado com um ónus que não existia, por esse motivo, 

por um valor muito inferior ao valor que teria se aquele ónus não fosse anunciado.
45.
Termos em que requer muito respeitosamente que a venda seja anulada e marcada nova venda 

com os anúncios corrigidos, por a mesma ter sido anunciada com um erro que prejudicou o executado 
e fez o Banco A…… enriquecer sem justa causa.

Termos em que deve o presente recurso ser recebido e julgada procedente e em consequência 
ordenar -se a revogação da Douta Sentença.

Ou caso assim não se entenda,
Declarar -se nula a venda do prédio, supra identificado, ordenando -se a marcação de nova data 

para a venda com a publicação de novos anúncios, sem que conste a existência do contrato de arren-
damento.

Não houve contra -alegações.
O EMMP junto deste STA pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
Recurso interposto por D…….. e B……..:
1. Questões a decidir:
 - se o contrato de arrendamento celebrado com a reclamante D……. após o registo da hipoteca 

de imóvel, mas antes da penhora, caduca com a venda do imóvel que foi efetuada ao dito credor hi-
potecário;
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 - se é de anular a venda, por a mesma ter sido anunciada com a existência do ónus de contrato de 
arrendamento, e em violação da alínea a) do n.º 1 do art. 257.º do C.P.P.T., conforme pedido que foi 
efetuado pelos recorrentes na reclamações que pelos mesmos foram apresentadas.

2. Emitindo parecer:
A sentença recorrida entendeu ser de anular o decidido, bem como ser de aplicar o disposto no 

art. 901.º do C.P.C..
E com fundamento em o anterior despacho objecto de reclamação pelos ora recorrentes ter sido 

revogado decidiu ainda ser de julgar extintas as reclamações apresentadas por D…….. e B….., nos 
termos do art. 287.º alínea e) do C.P.C..

Acontece que com as reclamações apresentadas é ainda formulado pedido de reconhecimento do 
dito contrato de arrendamento, bem como não ser de proceder à aplicação do disposto no art. 901.º do 
C.P.C., disposição que afinal se entendeu ser aplicável na reclamação apresentada pelo A……..

Aliás, na mesma se decidiu ainda no sentido de ter ocorrido a caducidade do arrendamento cele-
brado com a reclamante D……. após o registo da hipoteca de imóvel, o que é contrário ao pedido que 
se encontra formulado nas reclamações apresentadas pelos ora recorrentes.

Assim, e ainda que não seja de considerar a inutilidade ou impossibilidade de apreciação das 
reclamações que foram apresentadas pelos ora recorrentes, quer parecer que o decidido quanto àquelas 
questões não é de pôr em causa, por corresponder ao entendimento a adoptar, conforme vem sendo deci-
dido pela jurisprudência que cita, segundo a qual tal resultar a caducidade do arrendamento do previsto 
no art. 824.º n.º 2 do C. Civil  - cfr., para além dos acórdãos citados na sentença recorrida, os acórdãos 
da Relação do Porto de 20 -12 -04, no proc. 0356828 e do S.T.J. de 15 -11 -07 no proc. 7B3456.

2.2. Por outro lado, também não é de acolher o fundamento do pedido de anulação da venda do 
imóvel com base no disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 257.º do C.P.P..

Com efeito, esta disposição destina -se a proteger o comprador, e esse pedido tinha de ser requerido 
no prazo previsto na alínea a) do n.º 1 do art. 257.º do C.P.P.T., conforme é ainda entendimento pacífico 
da doutrina e da jurisprudência do S.T.A. — acórdãos de 3 -7 -02 no proc. n.º 523/02 e de 10 -9 -08 no 
proc. n.º 414/08, acessíveis em www.dgsi.pt.

2. Concluindo:
Ainda que seja de conhecer por substituição das questões que foram colocadas, parece ser de 

julgar as reclamações apresentadas e o recurso improcedentes, mantendo -se o decidido quanto à apli-
cação do disposto no art. 828.º do atual C.P.C. que corresponde ao anterior 901.º, e a ter caducado o 
contrato de arrendamento, mais se decidindo ao caso não ser de aplicar o disposto na alínea a) do n.º 1 
do art. 257.º do C.P.P.T..

2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A) Em 07/10/2004 foi instaurado contra B……… no Serviço de Finanças da Feira 1 o processo 

de execução fiscal n.º 0094200401001531 por dívidas de IVA e ulteriormente apensos outros processos 
de execução por dívidas de IVA e IRS (fls. 1 a 5 dos Autos);

B) Em 02/06/2005 foi lavrado e entregue ao executado auto de penhora do prédio urbano inscrito 
na matriz predial da Freguesia de ……. sob o artigo 378 e descrito na 1ª Conservatória do Registo Pre-
dial de Santa Maria da Feira sob o n.º 00034/060286, para garantia da quantia exequenda de €6 841,26 
(fls. 12 dos Autos);

C) À data da Penhora e sobre o bem Imóvel identificado em A), mostravam -se constituídas desde 
16/09/2003 duas hipotecas em favor do Banco A……., SA para garantia de empréstimos pelos capitais 
de € 50 000,00 e € 24 880,00 e montantes máximos assegurados de € 63 340,00 e € 31 901,05 respec-
tivamente (fls. 17 a 20 dos Autos);

D) Por divergências entre áreas constantes da descrição e da correspondente matriz o registo da 
penhora foi lavrado em 04/01/2007 provisório por dúvidas matriz, sendo recusada a conversão em 
26/02/2007 e tendo caducado em 24/10/2007 (fls. 16 a 37 dos Autos):

E) Em 29/04/2008 foi efectuada nova penhora, registada em 29/04/2008 com carácter provisório, 
tendo sido convertida em definitiva em 02/09/2008 (fls. 44 a 73 dos Autos);

F) Em 20/11/2008, o executado requereu o pagamento prestacional nos termos do artigo 264º 
do CPPT requerendo a aglutinação de todos os pagamentos de processo executivos em montante não 
superior a € 500,00 mensais, ‘até liquidar tudo, sem eu perder a casa de habitação” (fls. 84 dos Autos);

G) O Serviço de Finanças informou o executado em 24/11/2008 da possibilidade de efectuar pa-
gamentos por conta por valor não inferior a € 288,00 sem prejuízo do normal andamento do processo 
executivo estimando a venda para o primeiro trimestre de 2009 (fls. 85 dos Autos);

H) Em 28/04/2010 foram apensos outros processos de execução fiscal e iniciados procedimentos 
tendentes à venda para pagamento da quantia exequenda de € 19 902,92 e acrescidos (fls. 88 a 90 dos 
Autos);
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I) Por lapso na indicação do valor base da venda, a venda calendarizada para 05/07/2010, foi 
dada sem efeito, de tais facto tendo sido notificados o executado e o credor hipotecário aqui reclamante 
(fls. 89 a 106 dos Autos);

J) Designado o dia 14/01/2011 para a realização da venda, os aqui Reclamantes apresentaram 
contrato de arrendamento celebrado em 01/04/2007, manifestando na qualidade de arrendatários a 
intenção de exercerem o direito de preferência pelo mesmo preço (fls. 107 a 121 dos Autos);

K) Por despacho de 14/01/2011 foi ordenado o adiamento da abertura das propostas para 03/02/2011, 
e a realização de diligências para confirmação da efectividade do arrendamento em ordem à ulterior 
notificação para exercício de direito de preferência (fls. 125 dos Autos);

L) Nos termos do contrato junto o executado celebrou contrato de arrendamento em 1/04/2007 
sobre o imóvel identificado em B) dando -se de arrendamento por período de 30 anos, não denunciável, 
por si e renda mensal de € 50,00 aos aqui Reclamantes C……. e D……… (fls. 122 e 122 verso dos 
Autos);

M) Em 19/01/2011 em deslocação efectuada ao local foi confirmada a permanência na habitação 
do Reclamante C……., pai do executado e junto recibo de contrato celebrado com a EDP em nome 
daquele (fls.127 a 128 dos Autos);

N) Em 31/01/2011 os Reclamante solicitaram a anulação da venda por não requerendo a marcação 
de nova venda precedida de anúncio em que conte a existência de contrato de arrendamento (fls. 132 
dos Autos);

O) Em 2/02/2011 foi anulada a venda e determinada a publicitação de anúncios com menção da 
existência de contrato de arrendamento e renda mensal de €50,00, tendo nova venda sido marcada para 
06/05/2011 (fls. 133 e 183 a 184 dos Autos);

P) Em 06/05/2011 foi efectuada a abertura das 2 propostas verificando -se que a de maior valor, 
€ 51 870,00 foi efectuada pela aqui Reclamante A……., SA (fls. 197 dos Autos);

Q) Na sequência do pagamento do preço pela aqui Reclamante, em 27/05/2011 foi -lhe adjudicado 
o imóvel identificado em B) e ordenada a emissão de título de transmissão e o cancelamento dos registos 
de hipotecas e penhora que o oneravam (fls. 199 a 228 dos Autos);

R) Em 03/02/2012 a reclamante apresentou no Serviço de Finanças requerimento para entrega de 
imóvel nos termos dos artigos 901º do CPC (fls. 243 a 246 dos Autos);

S) Em 02/05/2012 foi proferido despacho de indeferimento do requerido com o fundamento que 
o imóvel se encontra arrendado conforme divulgação efectuada no edital, devendo ser utilizados os 
meios processuais comuns (fls. 247 dos Autos);

T) Tendo apresentado a presente reclamação em 15/05/2012 (fls. 257 a 278 dos Autos);
U) Após prolação de despacho de manutenção do acto reclamado em 24/05/2012, o Serviço de 

Finanças remeteu o processo à Direcção Distrital de Finanças para prévia apreciação (fls. 279 a 280 
dos Autos);

V) Na sequência de Informação e despacho da Direcção de Finanças em 02/07/2012 e 04/07/2012, 
foi ordenada a descida dos Autos para revogação do despacho reclamado (fls. 282 a 302 dos Autos);

W) Por despacho de 10/07/2012 foi revogado o acto reclamado identificado em S) e ordenada o 
prosseguimento dos Autos com a notificação dos ocupantes do imóvel para a sua entrega (fls. 302 a 
37 dos Autos);

X) Vindo os Ocupantes do Imóvel, C…… e D……., com benefício de apoio judiciário requerido 
em 18/07/2012 e concedido na modalidade de dispensa do pagamento de taxa de justiça e demais en-
cargos com o processo e nomeação e pagamento de compensação a patrono, apresentar em 22/10/2012 
reclamação do acto que ordenou a prossecução dos Autos para entrega do Imóvel nos termos previstos 
no artigo 901º do CPC (fls. 310 a 385 e 389 a 430 dos Autos);

Y) Por despacho de 06/11/2011 foi mantido o acto identificado em W) e remetidos os Autos à 
Direcção de Finanças de Aveiro para apreciação (fls. 386 dos Autos);

Z) Na sequência de Informação e despachos da Direcção de Finanças em 03/12/2012, foi ordenada 
a descida dos Autos para revogação do despacho reclamado e prolação de decisão que, reconhecendo 
a validade do contrato de arrendamento celebrado, indeferisse o pedido de entrega de imóvel por ina-
plicabilidade do artigo 901º do CPC (fls. 431 a 440 dos Autos);

AA) Em 21/12/2012 foi proferido novo despacho, revogando o despacho datado de 10/07/2012 
que ordenou a entrega do imóvel e repristinando o despacho de 02/05/2012 considerando a validade 
do contrato de arrendamento celebrado e a inaplicabilidade ao caso do artigo 901º do CPC (fls. 441 a 
443 dos Autos);

BB) Notificados da revogação do despacho por si reclamado os reclamantes C…… e D…….. 
nada disseram (fls. 445 a 446 dos Autos).

CC) Por referência à reclamação apresentada pela Reclamante A……., SA, foi ordenada a subida 
a este tribunal.
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3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Aveiro, julgou procedente a reclamação e determinou a anulação do 

acto reclamado com as legais consequências, por entender que: (destacam -se os trechos mais relevantes 
para uma decisão no presente recurso)

“Relatório
O Banco A……. SA, na qualidade de Credor Reclamante e Adquirente de imóvel penhorado e 

vendido no processo de execução fiscal n.º 0094200401001531 e apensos instaurados contra B…….. 
para cobrança de dívidas de IVA e Coimas no montante de € 19 902,92 e acrescidos, veio apresentar 
em 14/05/2012, reclamação do despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças de Santa Maria 
da Feira em 02/05/2012 que lhe indeferiu requerimento anterior para entrega de imóvel nos termos dos 
artigos 901º do CPC com o fundamento de que o mesmo se encontra arrendado, conforme o Edital de 
anúncio da venda e notificação efectuada, devendo para tal efeito serem utilizados os meios processuais 
comuns.

Para o efeito, alegando em síntese que;
O Contrato de arrendamento celebrado em 2007 é posterior quer ao registo da hipoteca que ga-

rantia o seu crédito quer ao da penhora efectuada pela Fazenda Nacional e que culminou com a venda 
e aquisição por si efectuada, que com a venda executiva caducou o arrendamento devendo os bens ser 
transmitidos livres de garantias que os oneram e de direitos reais de registo ulterior, conforme estipu-
lado no artigo 824º do CC, sendo consequentemente ilegal a recusa na entrega pelo Chefe do Serviço 
de Finanças já que nada obsta em acção executiva fiscal ao cumprimento do disposto no artigo 901º 
do CPC.

Juntando um documento termina solicitando a procedência do pedido com a inerente anulação 
do despacho reclamado, devendo ser ordenada ao Serviço de Finanças o cumprimento do disposto no 
artigo 901 do CPC (fls. 258 a 278 dos Autos).

Após prolação de despacho de manutenção do acto reclamado em 24/05/2012, o Serviço de 
Finanças remeteu o processo à Direcção Distrital de Finanças para prévia apreciação (fls. 279 a 280 
dos Autos).

Na sequência de Informação e despacho da Direcção de Finanças em 02/07/2012 e 04/07/2012, 
foi ordenada a descida dos Autos para revogação do despacho reclamado (fls. 282 a 302 dos Autos).

O que foi efectuado em 10/07/2012, prosseguindo os Autos com a notificação dos ocupantes do 
imóvel para a sua entrega (fls. 302 a 37 dos Autos).

Vindo os Ocupantes do Imóvel, C……. e D……., com benefício de apoio judiciário na moda-
lidade de dispensa do pagamento de taxa de justiça e demais encargos com o processo e nomeação e 
pagamento de compensação a patrono, apresentar em 22/10/2012 reclamação do acto que ordenou a 
prossecução dos Autos para entrega do Imóvel nos termos previstos no artigo 901º do CPC.

Que depois de vicissitudes várias da execução fiscal determinantes de registo de penhora inicial em 
02/06/2005, a penhora definitiva ocorreu apenas em 29/04/2008, que a venda foi por duas vezes dada sem 
efeito tendo ocorrido apenas em 06/05/2011 em momento em que o adquirente tinha já conhecimento 
do contrato de arrendamento existente desde 2007 quer pelo edital quer pelas notificações que lhe foram 
efectuadas, que após a aquisição pelo Banco demonstraram intenção de aquisição do mesmo não tendo 
obtido resposta, depositando desde a aquisição as rendas à ordem do adquirente, não se conformando 
com a alteração do sentido de decisão do órgão de execução fiscal que após primeira decisão no sen-
tido da não entrega do imóvel devoluto, notificaram para a sua entrega, e que caso se considere que o 
arrendamento caducou então a venda deve ser anulada uma vez que a existência do ónus comunicado 
impediu o surgimento de ofertas de maior valor, com prejuízo evidente para o executado.

Juntando 21 documentos e requerendo caso necessário a inquirição de uma testemunha, terminam 
solicitando a revogação do despacho proferido em 10/07/2012 que determinou a entrega devoluta do 
imóvel (fls. 285 a 385 e 389 a 430 dos Autos).

Por despacho de 06/11/2011 foi mantido o segundo acto reclamado e remetidos os Autos à Direcção 
de Finanças de Aveiro para apreciação (fls. 386 dos Autos).

Na sequência de Informação e despachos da Direcção de Finanças em 03/12/2012, foi ordenada 
a descida dos Autos para revogação do despacho reclamado e decisão que, reconhecendo a validade 
do contrato de arrendamento celebrado, indeferisse o pedido de entrega de imóvel por inaplicabilidade 
do artigo 901º do CPC (fls. 431 a 440 dos Autos).

Em 21/12/2012 foi proferido novo despacho, revogando o despacho datado de 10/07/2012 que 
ordenou a entrega do imóvel e repristinando o despacho de 02/05/2012 considerando a validade do 
contrato de arrendamento celebrado e a inaplicabilidade ao caso do artigo 901º do CPC (fls. 441 a 443 
dos Autos).

Notificados da revogação do despacho por si reclamado os reclamantes C……. e D…….. nada 
disseram (fls. 445 a 446 dos Autos).

Notificada para resposta nos termos do artigo 278º n.º 2 do CPPT, a Fazenda Pública apresentou, 
em dois momentos distintos, contestações pugnando pela inutilidade da lide das reclamações apresen-
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tadas por C……. e D…. já que notificados da revogação do acto reclamado com ele se conformaram 
tendo desaparecido da ordem o objecto de reacção judicial e relativamente à Reclamação apresentada 
pelo Banco A……. pugnando pela improcedência do pedido considerando, em síntese que atenta a 
data de celebração do arrendamento em 01/04/2007 e da penhora relevante para a venda, 29/04/2008, 
não se verifica a caducidade do arrendamento antes se tendo transmitido a posição de locador para o 
adquirente reclamante (fls. 468 a 470 e 493 a 496 dos Autos).

Por referência às reclamações apresentadas por C…… e D……. foi ordenada a notificação da 
contestação apresentada pela Fazenda Pública ao mandatário entretanto constituído em substituição do 
oficiosamente nomeado, que nada disse (fls. 471, 474 a 475, 477 a 478, 480, e 486 a 489 dos Autos).

O Ministério Público emitiu parecer, no sentido do decretamento da inutilidade da lide das re-
clamações apresentadas por parte de C……. e D……., atenta a perda de objecto por revogação do 
despacho reclamado, e pela improcedência da reclamação apresentada pelo Banco A……, SA consi-
derando que, pelo facto do contrato de arrendamento ter sido celebrado em momento anterior ao da 
penhora no processo executivo, ainda que em momento ulterior ao da hipoteca registada em favor da 
Reclamante não se verificou a caducidade daquele antes tendo sido transmitida a posição de locador 
para o adquirente (fls. 503 a 505 dos Autos).

(…)
Saneamento dos Autos
(…)
Das reclamações apresentadas por C…….. e D……..;
Decorre dos Autos e da posição assumida pelas partes que, no mesmo processo de execução fiscal, 

foram praticados pelo órgão de execução fiscal três despachos relativos à possibilidade de prossecução 
da execução com a entrega do imóvel devoluto ao credor hipotecário adquirente na sequência da adju-
dicação efectuada, o primeiro no sentido da inadmissibilidade de tal procedimento, o segundo, alvo 
de reclamação pelos ora Reclamantes, que ordenou a entrega do imóvel devoluto no prazo de 5 dias, e 
o terceiro revogatório do anterior e repristinando o sentido de decisão considerando não ter ocorrido 
a caducidade do contrato de arrendamento e ser consequentemente inviável a adopção do incidente de 
entrega de imóvel previsto nos artigos 901º, 930º e 840º do CPC.

E que, notificados os Reclamantes do terceiro despacho proferido, os mesmos com ele se confor-
maram até porque de encontro à sua pretensão.

Desaparecidos os efeitos jurídicos decorrentes do segundo despacho proferido, pela revogação 
operada, as presentes reclamações perderam o seu objecto por facto por facto imputável à administração.

Pelo que julgo extinta a instância, na parte relativa às reclamações apresentadas por C……. e 
D…….., por impossibilidade superveniente da lide (artigo 287.º, alínea e) do Código de Processo Civil 
(CPC) aplicável por força do artigo 2.º, alínea e) do CPPT).

Custas pela Fazenda Pública, nos termos da parte final do artigo 450º n.º 3 do CPC.
Quanto à reclamação apresentada pelo Banco A……. SA, não existem excepções, nulidades ou 

questões prévias que obstem ao conhecimento do objecto do pedido.
Fundamentação
De Facto
(…)
De Direito
Questão a Decidir
Da legalidade do despacho que indeferiu o prosseguimento da execução contra os detentores do 

imóvel para entrega do bem vendido, considerando inaplicável o disposto no artigo 901º do CPC, por 
não caducidade do contrato de arrendamento atenta a sua anterioridade face à penhora executiva e não 
obstante a preexistência de garantia hipotecária em favor do adquirente.

A questão tem vindo a ser objecto de diferente interpretação jurisprudencial considerando uma 
corrente que com a transmissão de bem em venda executiva onerado com garantia hipotecária anterior 
à celebração do contrato de arrendamento, por força do artigo 824º n.º 2 do Código Civil, e por se estar 
perante situação análoga às previstas como causas de caducidade do contrato no artigo 1051º do CC.

E considerando outro entendimento que face à taxatividade do elenco previsto no artigo 1051º do 
CC, mesmo na venda executiva será aplicável a regra consagrada no artigo 1057º do CC, sucedendo 
o adquirente na posição de locador.

Consideramos no entanto como entendimento mais adequado à realidade da venda executiva o 
primeiro dos entendimentos indicados, no sentido de que a venda executiva faz caducar o contrato de 
arrendamento em vigor na situação em que o adquirente possuía à data da aquisição de hipoteca cons-
tituída em momento anterior à celebração do contrato de arrendamento.

Neste sentido no Acórdão proferido pelo STJ no processo 5425/03.7TBSXL.S1 em 27/05/2010 
pode -se ler:

(…)
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A nossa posição inclina -se, todavia, para o entendimento plasmado nas decisões que têm vindo 
a perfilar o entendimento de que a venda judicial, em processo executivo, de imóvel hipotecado faz 
caducar o arrendamento, registado ou não, de tal bem, por força do disposto no n.º 2 do artº 824º do 
Código Civil.

Perfilhamos tal entendimento por isso que não só o argumentário em que se estriba tal posição é 
deveras convincente, como é o que melhor garante e satisfaz os imperativos de justiça, designadamente 
dos credores com garantia real registada, como se ponderou no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 3 
de Dezembro de 1998 (Relator, o Exmº Conselheiro Ferreira de Almeida), desta mesma Secção Cível, 
assim sumariado na parte que ora interessa:

«I — O arrendamento é um contrato consensual e obrigacional.
II — A faculdade excepcional atribuída ao locatário de usar de acção de defesa da posse prevista 

nos artigos 1276º e seguintes do Código Civil não obsta a que ele seja detentor ou possuidor em nome 
alheio.

IV — O referido artigo 1057.º do Código Civil é, semelhantemente, também inaplicável à venda 
em processo executivo.

V— Na expressão «direitos reais» constante do artigo 824.º, n.º 2, do Código Civil inclui -se, por 
analogia, o arrendamento, registado ou não.

VI — Assim, a venda judicial, em processo executivo, de um imóvel hipotecado faz caducar o 
arrendamento, não registado, dessa coisa celebrado posteriormente à constituição daquela garantia 
real» (BMJ, 482º, 219).

(…)
Igualmente no Acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Coimbra no processo 6/09.4TB-

CBR.C1 em 26/02/2013, (…)
A não se entender desta forma mostrar -se -iam frustrados os direitos e expectativas decorrentes da 

constituição de garantia hipotecária em momento anterior à relação locatícia, sobrepondo -se de forma 
irrestrita o contrato de natureza obrigacional ao que daquelas garantias deve resultar.

Não se olvidando que no caso dos Autos, apenas vicissitudes da primeira penhora efectuada de-
correntes de discrepância de áreas e não resolvidas em tempo útil levaram à ulterioridade da penhora 
face ao contrato celebrado.

Nem que o próprio executado em momento subsequente ao da penhora efectuada em Abril de 
2008 ainda se arrogava como sendo o imóvel a sua casa de habitação, certamente até pela relação de 
parentesco existente entre ele e o locatário.

Assim, o despacho reclamado deve, sem necessidade de outras considerações ser anulado e 
substituído por outro que, considerando ter ocorrido a caducidade do contrato de arrendamento com a 
venda executiva, determine o prosseguimento da execução nos termos previstos no artigo 901º do CPC.

Termos em que se decide pela procedência do pedido de anulação formulado pela Reclamante.
Decisão
Pelo exposto, julga -se procedente a presente reclamação, e consequentemente determina -se a 

anulação do acto reclamado, com as legais consequências.”
DECIDINDO NESTE STA
O objecto do presente recurso consiste, basicamente, em saber se, é correcta a decisão judicial 

quer considerou que deve ser anulado o despacho reclamado (despacho que indeferiu o prosseguimento 
da execução contra os detentores do imóvel para entrega do bem vendido, considerando inaplicável 
o disposto no artigo 901º do CPC, por não caducidade do contrato de arrendamento atenta a sua an-
terioridade face à penhora executiva e não obstante a preexistência de garantia hipotecária em favor 
do adquirente) e substituído por outro que, considerando ter ocorrido a caducidade do contrato de 
arrendamento com a venda executiva, determine o prosseguimento da execução nos termos previstos 
no, então, artigo 901º do CPC.

Cumpre antes de mais, salientar que o caso dos autos é especial no sentido de que os ora recor-
rentes não reagem através de embargos preventivos para defesa da sua posse sobre o bem locado mas, 
antes, verifica -se que foi apresentada, em 22/10/2012, reclamação por D……. de um despacho de 
10/07/2012 da autoria do Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Santa Maria da Feira 1 que considerou 
caducado o seu contrato de arrendamento e determinou a desocupação do imóvel locado (esta decisão 
do dito Chefe de Serviço de Finanças foi determinada por anterior reclamação do Banco ora recorrido 
que a este foi favorável). Não satisfeitos, os ora recorrentes, reclamaram, por sua vez, desta decisão 
do dito chefe. E, este acabou por decidir a seu favor reconhecendo, agora, a validade do seu contrato 
de arrendamento o que determinou a reacção do Banco adquirente do bem, através de recurso para o 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro que lhe concedeu razão, sendo que, antes, julgou extinta a 
instância na parte relativa às reclamações apresentadas por C……. e D……...

Os ora recorrentes alicerçam assim o seu direito ao presente recurso para o STA na legitimidade 
que lhes advém do facto desta decisão judicial lhes ser desfavorável.

Afigura -se -nos que a decisão recorrida não se pode manter.
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Vejamos:
A sentença recorrida destaca que a questão tem vindo a ser objecto de diferente interpretação ju-

risprudencial, considerando uma corrente que com a transmissão de bem em venda executiva onerado 
com garantia hipotecária anterior à celebração do contrato de arrendamento, por força do artigo 824º 
n.º 2 do Código Civil, e por se estar perante situação análoga às previstas como causas de caducidade 
do contrato no artigo 1051º do CC. E considerando outro entendimento que face à taxatividade do 
elenco previsto no artigo 1051º do CC, mesmo na venda executiva será aplicável a regra consagrada 
no artigo 1057º do CC, sucedendo o adquirente na posição de locador.

Defendeu a primeira posição elencando jurisprudência que nos dispensamos de repetir.
Porém, a nosso ver apenas existe incompatibilidade entre o direito do locatário e a penhora se for 

penhorado o próprio direito ao arrendamento, pois que se a penhora recair sobre o direito de propriedade, 
como é o caso dos autos, o direito do arrendatário será compatível com a realização da diligência, uma 
vez que não é por ela afectado (art. 1057.º do CC).

Este preceito estipula: O adquirente do direito com base no qual foi celebrado o contrato sucede 
nos direitos e obrigações do locador, sem prejuízo das regras do registo.

E, são as regras do registo que, no caso, ditam a sorte do presente recurso. Não podemos ignorar 
que o contrato de arrendamento embora posterior ao registo hipotecário a favor do Banco adquirente, 
é anterior ao registo da penhora (segundo registo) que é de 29/04/2008, quando o contrato de arrenda-
mento é de 01/04/2007. A Administração Fiscal quando anteriormente havia decidido a favor do referido 
Banco tomou indevidamente em consideração o primeiro registo da penhora que ficou “provisório por 
dúvidas” e que veio a caducar. É pois inaplicável, no nosso caso, o disposto no então vigente artº 901º 
do CPC sendo, a nosso ver, e com todo o respeito por opinião contrária, a melhor jurisprudência aquela 
que considera e valoriza a doutrina que defende que o arrendamento tem natureza obrigacional. Este é 
para nós o ponto essencial. Se tem natureza obrigacional não se integra na previsão do artº 824º n.º 2 
do C.Civil. O dito artigo ao dispor sobre a venda em execução estipula:

1. A venda em execução transfere para o adquirente os direitos do executado sobre a coisa ven-
dida.

2. Os bens são transmitidos livres dos direitos de garantia que os onerarem, bem como dos de-
mais direitos reais que não tenham registo anterior ao de qualquer arresto, penhora ou garantia, com 
excepção dos que, constituídos em data anterior, produzam efeitos em elação a terceiros independen-
temente de registo.

3. Os direitos de terceiro que caducarem nos termos do número anterior transferem -se para o 
produto da venda dos respectivos bens.

Na linha de entendimento que defendemos surpreendemos diversa jurisprudência do STJ. Assim 
o Ac. de 15/05/1997 publicado na Colectânea de Jurisprudência Ano XII Tomo III/1997 fls. 87 em que 
foi relator o Sr. Conselheiro Francisco Magueijo; o Ac. de 20/09/2005 publicado na Colectânea de Ju-
risprudência Ano XIII Tomo III/2005fls. 30 em que foi relator o Sr. Conselheiro Reis Figueira; o Ac. de 
27/03/2007 publicado na Colectânea de Jurisprudência Ano XV Tomo I/2007 fls. 146 em que foi relator 
o Sr. Conselheiro Moreira Alves e também da Relação de Lisboa destacando -se o Ac de 16/09/2008 
tirado no recurso n.º 5151/2008 -7 relatado por Abrantes Geraldes disponível no site da DGSI.

A doutrina invocada em tais Arestos passa pelas lições de Maria Olinda Garcia in Arrendamento 
Urbano e outros temas de Direito e processo Civil –Coimbra Editora 2004 pag. 27 e segs e 54 e segs a 
qual destaca que nos termos dos artºs 839º n.º 1 e 840º, os imóveis penhorados deverão ser entregues 
a um depositário, em regra o agente da execução, que deles tomará posse efectiva. Encontrando -se o 
imóvel arrendado, verifica -se uma excepção a esta regra, porquanto o depositário será aqui o próprio 
arrendatário, segundo o artº 839º n.º 1 alínea b. Salienta, ainda,que a razão doutrinal e jurisprudencial 
mais salientada em defesa da inclusão do arrendamento entre os direitos que devem caducar com a venda 
executiva, por força do artº 824º n.º 2 do CC, tem sido o receio de, através do arrendamento, o executado 
impedir ou dificultar a satisfação integral do direito do credor, já que o imóvel em princípio passará a 
ter um valor de venda inferior ao que teria se estivesse devoluto. E acrescenta que no plano dos receios 
jurídicos, caso se defenda a aplicação do artº 824º n.º 2 do C.C. ao arrendamento, também o arrendatá-
rio poderá recear que o senhorio e o credor hipotecário, em conluio, acordem que este último mova o 
processo executivo tendo em vista apenas a caducidade do arrendamento; Fernando Amâncio Ferreira 
in Curso de Processo de Execução – Almedina 4ª edição pag 228 e seg; que defende a inoponibilidade 
do arrendamento efectuado pelo executado desde que celebrado após o registo da penhora - artº 819º 
do CC; Miguel Teixeira de Sousa in Acção Executiva Singular, que sob o título Execução da garantia 
patrimonial a fls. 390 defende que à locação se aplica a regra emptio non tollit locatum estabelecida 
no artº 1057º do C.Civil. Luís Manuel Teles de Menezes Leitão in Arrendamento Urbano – Almedina, 
2ª edição pags 104 e 105 que em notável fundamentação sintética rebate a tese de que o arrendamento 
não sobrevive à venda executiva com os seguintes dizeres: “Não nos parece porém que essa posição 
possa ser aceite, dado que o arrendamento não se inclui em nenhum dos direitos cuja caducidade a 
lei determina no artº 824º n.º 2 do C.C., nem se prevê qualquer excepção ao regime do artº 1057º do 



5119

C. C., sendo que aliás o arrendatário pode ter direito de preferência na venda do local arrendado 
(1091º do C.C.) o que seria incompatível com a extinção do seu direito pela venda executiva. Aliás 
determina o artº 109º do CIRE que “a alienação da coisa locada no processo de insolvência não priva 
o locatário dos direitos que lhe são reconhecidos pela lei civil em tal circunstância”, sendo pacífico 
que entre esses direitos se inclui a manutenção da posição contratual e o direito de preferência (nesse 
sentido cfr. Luís Menezes Leitão, Código da Insolvência e da recuperação de Empresas Anotado 3ª 
edição, Coimbra - Almedina 2006, sub artº 109º n.º 4, pag 138 e Luís A. Carvalho Fernandes/João 
Lareda, Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas Anotado, I (arts. 1º a 184º), Lisboa, 
Quid Juris, 2005, sub artº 109º n.º 5, p. 413. Entendemos, por isso, que o arrendamento sobrevive à 
venda executiva (Modificamos, consequentemente, a posição por nós anteriormente defendida em Luís 
Meneses Leitão, Obrigações III p.335).

De tudo o que foi visto, somos a concluir que o contrato de arrendamento confere ao locatário não 
um direito real mas apenas um direito obrigacional ou de crédito devendo subsistir caso seja anterior 
à penhora no caso de venda executiva, sendo que solução contrária seria inconciliável com a nulidade 
da clausula que proíbe o dono de onerar os bens hipotecados (artº 695º do C.C.) sendo que também 
não se compreenderia o direito de preferência atribuído ao arrendatário na venda do local arrendado 
(cfr. artº 1091 C. Civil) nem a obrigação de inserir no anúncio da venda do imóvel a existência do 
arrendamento por ser limitadora, de regra, do potencial valor do mesmo.

Preparando a decisão formulamos as seguintes conclusões:
1) O Direito do locatário tem natureza obrigacional.
2) Este direito obrigacional de gozo está subtraído à regra da transmissão livre dos ónus ou en-

cargos referidos no artº 824º n.º 2 do C. Civil, desde que constituído em momento anterior ao registo 
da penhora que conduziu à venda do bem.

Nesta sequência, procede o presente recurso jurisdicional, sendo de revogar a decisão recorrida 
e ficando prejudicado o conhecimento das demais questões suscitadas pelos recorrentes a título de 
pedido subsidiário.

IV -DECISÃO
Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso revogando a sentença recorrida 

com a consequente manutenção do despacho recorrido.
Custas na 1ª Instância a cargo do Banco recorrente.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Valente Torrão — Isabel Marques 
da Silva. 

 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Efeito devolutivo do recurso. Impossibilidade de executar os actos de liquidação anu-
lados independentemente da manutenção de garantia idónea. artigos 286.º, n.º 2 
e 199.º do CPPT.

Sumário:

 I — Os recursos jurisdicionais no contencioso tributário têm, em regra, efeito mera-
mente devolutivo da decisão recorrida (artigo 286.º, n.º 2 do CPPT).

 II — Em razão do efeito devolutivo do recurso interposto pela Fazenda Pública de 
decisão anulatória das liquidações que estão na origem da dívida exequenda, 
não pode a Administração prosseguir com a execução na pendência do recurso 
— mesmo que a garantia prestada na impugnação tenha «expirado» e não seja 
oferecida nova garantia idónea — porquanto a única decisão que, na pendência 
do recurso, existe na ordem jurídica é a de anulação das liquidações que estão 
na base do título executivo.

Processo n.º 1766/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

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

de Lisboa, de 26 de Setembro de 2013, que julgou procedente a reclamação judicial deduzida por 
“A…………….., ACE” contra o despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa – 3 que deter-
minou o levantamento da suspensão do processo de execução fiscal n.º 3085200601115537, anulando -o 
e improcedente a excepção de caducidade do direito de acção, apresentando para tal as seguintes 
conclusões:

I. Os autos à margem identificados visam a suspensão do processo de execução fiscal, por aplicação 
do art. 286.º, n.º 2 do CPPT, segundo o qual os recursos têm efeito meramente devolutivo.

II. Pelo que o thema decidendum do douto decisório centrou -se na produção imediata dos efeitos 
da decisão judicial no âmbito da Impugnação Judicial (anulação das liquidações), com as devidas re-
percussões no processo de execução fiscal.

III. É convicção da Autoridade Tributária que o levantamento da suspensão dos autos de execução 
fiscal deverá manter -se, por aplicação do artigo 196.º n.º 1 do CPPT.

Nestes termos, em face da motivação das conclusões atrás enunciadas, deve ser dado provimento 
ao presente recurso, revogando -se, em consequência a douta sentença ora recorrida, assim se fazendo 
por Vossas Excelências a costumada Justiça.

2 – Contra -alegou a recorrida, concluindo nos seguintes termos:
a. O artigo 286.º, número 2 do Código de Procedimento e de Processo Tributário determina que 

os recursos judiciais de decisões em matéria de direito tributário têm efeito meramente devolutivo;
b. Atendendo ao disposto no artigo 286.º, número 2, in fine do Código de Procedimento e de Pro-

cesso Tributário, constata -se que o legislador pretendeu distinguir duas situações que a vários títulos 
são efectivamente diferentes, determinando que i) na situação em que a decisão recorrida é favorável à 
Administração Tributária, o sujeito passivo apenas poderá obter a suspensão do processo de execução 
fiscal mediante a prestação de garantia e ii) na situação em que a decisão recorrida é favorável ao sujeito 
passivo, a interposição de recurso pela Fazenda pública implica a suspensão do processo de execução 
fiscal, cujo efeito tem de ser assumido “ope legis” na pendência do recurso;

c. Com a interposição de recurso de uma decisão favorável ao sujeito passivo, a suspensão do 
processo executivo tem de ser assumida ope legis na sua pendência, pelo que, por força do efeito, 
devolutivo, do recurso interposto pela Fazenda pública no processo de Impugnação Judicial (núme-
ro 2325/06.2BELSB), é obrigatoriamente implementada a decisão judicial recorrida, o que, “in casu”, 
significa dar como anuladas as liquidações de IVA e juros compensatórios referentes a 2002 subjacentes 
ao presente processo de execução fiscal;

d. No caso sub judice, a suspensão do processo de execução fiscal número 30852006011115537 
não opera em virtude de, em face de uma decisão judicial favorável ao sujeito passivo (processo nú-
mero 2325/06.2BELSB), o efeito devolutivo do recurso interposto pela Fazenda Pública não afectar o 
seu efeito útil, na medida em que a Administração Tributária poderá retomar a normal tramitação do 
processo de execução fiscal em caso de anulação da sentença recorrida;

e. O recorrido e o Tribunal “a quo” formaram a sua convicção, quanto à interpretação do disposto 
no artigo 286.º, número 2 do Código de Procedimento e de Processo Tributário, em cumprimento das 
regras de interpretação comuns, aplicáveis ao caso por força do disposto no artigo 11.º, número 1 da 
Lei Geral Tributária, regras essas essencialmente previstas no artigo 9.º do Código Civil;

f. Ainda que se admitisse que o efeito devolutivo do recurso interposto no âmbito do processo 
de Impugnação Judicial (número 2325/06.2BELSB) determinaria a perda da utilidade do recurso, a 
realidade é que cabia à Fazenda Pública, nos termos do artigo 342.º do Código Civil, alegar e provar, 
aquando da interposição do recurso no âmbito da citada Impugnação Judicial (perante o Tribunal ad 
quem) e, eventualmente, no âmbito do presente processo de Reclamação Judicial, as consequências e 
o prejuízo efectivo de tal efeito e os motivos subjacentes à perda de utilidade do recurso, o que mani-
festamente não ocorreu;

g. Conclui -se, assim, que em face do efeito devolutivo do recurso interposto pela Fazenda pública 
no âmbito do processo de Impugnação Judicial (número 2325/06.2BELSB), o processo de execução 
fiscal número 3085200601115537 deverá considerar -se suspenso até decisão final do Tribunal ad quem 
(in casu, do Supremo Tribunal Administrativo), em estrito cumprimento do disposto no artigo 286.º, 
número 2 do Código de Procedimento e de Processo Tributário;

h. Deve, assim, a sentença recorrida ser mantida, devendo improceder todas as conclusões da 
Recorrente.

Nestes termos, e nos mais de Direito que Vossas Excelências suprirão, deverá o presente Recurso 
ser dado como improcedente, por não provado e, em consequência, manter -se válida na ordem jurídica 
a sentença proferida pelo Tribunal “a quo”, tudo com as legais consequências.
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3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 348 
a 351 dos autos, concluindo no sentido da improcedência do recurso e consequente manutenção do 
julgado recorrido.

Com dispensa de vistos, dado o carácter urgente do processo, vêm os autos à conferência.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento ao julgar procedente a re-

clamação, anulando o despacho sindicado – de levantamento da suspensão da execução fiscal –, no 
entendimento de que o efeito suspensivo da execução fiscal resulta ope legis do efeito devolutivo do 
recurso (artigo 286.º n.º 2 do Código de Procedimento e de Processo Tributário – CPPT) independen-
temente da prestação de garantia.

5 – Na sentença objecto do presente recurso foram fixados os seguintes factos:
A. No dia 08/08/2006, foi instaurado no Serviço de Finanças de Lisboa – 3 o processo de execução 

fiscal n.º 3085200601115537, para cobrança coerciva de dívidas provenientes de atos de liquidação 
adicional de IVA, referentes aos períodos de tributação de 2002 (com os n.ºs 06074543, 06074547, 
06074549, 06074551, 06074553, 060774555, 06074557, 06074559, 06074561, 06074563 e 06074565) 
e respetivos juros compensatórios (com os n.ºs 06074554, 06074556, 06074558, 06074560, 06074562, 
06074564 e 06074566), no valor global de €36.171.494,47 (trinta e seis milhões, cento e setenta e um 
mil, quatrocentos e noventa e quatro euros e quarenta e sete cêntimos) (Processo de Execução Fiscal 
apenso).

B. No dia 13/09/2006, o reclamante apresentou impugnação judicial das referidas liquidações 
adicionais de IVA e de juros compensatórios, dando origem ao processo n.º 2325/06.2BELSB, que 
correu termos no Tribunal Tributário de Lisboa (Doc. 6 da petição inicial).

C. A impugnação judicial n.º 2325/06.2BELSB foi julgada procedente em primeira instância, 
através de sentença datada de 11/11/2008, que determinou a anulação dos atos de liquidação adicio-
nal de IVA, referentes aos períodos de tributação de 2002, com os 06074543, 06074545, 06074547, 
06074549, 06074551, 060774555, 06074557, 06074559, 06074561, 06074563, 06074565 e 06074553, 
esta última com exceção da parte não impugnada nos autos, no montante de €94.277,96, assim como 
dos atos de liquidação de juros compensatórios com os n.ºs 06074554, 06074556, 06074558, 06074560, 
06074562, 06074564 e 06074566, com exceção da liquidação de juros decorrentes da liquidação de 
IVA n.º 06074553, na parte não impugnada nos autos, no montante de €94.277,96 (doc. 7 da PI).

D. Esta sentença foi confirmada pelo Tribunal Central Administrativo Sul, por acórdão datado 
de 22/11/2011, processo n.º 0313/09, na sequência do recurso interposto pela Fazenda Pública (Doc. 8 
da PI).

E. A decisão proferida pelo Tribunal Central Administrativo Sul ainda não transitou em julgado 
(SITAF).

F. Na sequência da apresentação da referida impugnação judicial e após notificação para o 
efeito do Serviço de Finanças, o reclamante apresentou, no dia 9/11/2006, uma garantia bancária 
no montante de €46.430.742,09, que se destinou a obter a suspensão do processo de execução fiscal 
n.º 3085200601115537 (Doc. 10 da PI).

G. A execução fiscal passou ao estado de suspensa no dia 13/11/2006 (fls. 57 do PEF apenso).
H. No dia 09/01/2007, o Chefe de Finanças exarou despacho no processo de execução fiscal 

n.º 3085200601115537, determinando a notificação da executada para apresentar garantia sem prazo 
de validade expresso (fls. 50 do PEF apenso).

I. No dia 19/01/2007, a mandatária da reclamante foi notificada, pelo Ofício n.º 1053, datado de 
23/01/2007, para prestar garantia, no valor de €42.447.736,48, no âmbito do processo de execução 
fiscal n.º 3085200601115537 (Doc. 13 da PI).

J. No dia 1/02/2007, o reclamante apresentou requerimento solicitando a notificação da funda-
mentação de facto e de direito do ato notificado (Doc. 14 da PI).

K. No dia 19/12/2011, a Chefe de Finanças Adjunta do Serviço de Finanças de Lisboa – 3 dirigiu 
ofício ao “Banco B…………., SA” solicitando informação sobre se se mantinha válida a garantia 
referenciada no ponto F (fls. 69 do PEF apenso).

L. No dia 11/01/2012, em resposta, o Banco informou que a garantia se mantinha ativa no seu 
sistema (fls. 72 do PEF apenso).

M. No dia 20/02/2012, a Chefe de Finanças em substituição do Serviço de Finanças de Lisboa 
– 3 dirigiu notificação ao “B’………..” para, no prazo de 8 dias, substituir a garantia referenciada no 
ponto F, por documento sem prazo de validade (fls. 80 do PEF apenso).

N. No dia 29/02/2012, em resposta, o Banco informou que da garantia em causa não constava 
prazo de validade (fls. 82 do PEF apenso).

O. No dia 29/02/2012, a Chefe de Finanças em substituição do Serviço de Finanças de Lisboa – 3 
dirigiu nova notificação ao “B’…………” para, no prazo de 8 dias, substituir a garantia referenciada 
no ponto F, por documento sem prazo de validade (fls. 84 do PEF apenso).
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P. No dia 02/03/2012, a Chefe de Finanças em substituição do Serviço de Finanças de Lisboa – 3, 
no âmbito do processo de execução fiscal n.º 3085200601115537, exarou despacho com o seguinte teor:

“No âmbito das instruções do email 17.06.2011 da DSGCT e face aos elementos contidos nos 
autos, verifico que notificada a executada para suprir a data de expiração da garantia bancária en-
tregue nos autos com validade apenas até 08/11/2009, não foi esta situação regularizada. Os autos 
mantiveram -se suspensos, pela existência de processo contencioso pendente, contudo por se verificar 
condição de garantia idónea para a referida suspensão e decorrido o prazo de 8 dias após notificação 
para o efeito (of. Reg. 2305 de 2012 -02 -20), determino o levantamento da sua suspensão” (fls. 86 do 
PEF apenso).

Q. No dia 13/03/2012, o reclamante recebeu por via eletrónica recomendação de pagamento da 
Autoridade Tributária e Aduaneira, por se ter detetado a existência de dívidas fiscais (Doc. 15 da PI).

R. No dia 27/03/2012, a presente reclamação deu entrada no Serviço de Finanças de Lisboa – 3 
(fls. 4).

S. No dia 30/03/2012, o Chefe da Divisão de Gestão da Dívida Executiva dirigiu ofício ao Chefe 
do serviço de Finanças de Lisboa  -3 dando instruções para que se solicite ao reclamante a junção de 
novo documento válido, no prazo de 8 dias (fls. 94 do PEF apenso).

6. Apreciando
6.1 Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida
A sentença recorrida, a fls. 264 a 282 dos autos, julgou procedente a reclamação judicial deduzida 

pela ora recorrida contra o despacho que determinou o levantamento da suspensão da execução fiscal (a 
que se refere a alínea P) do probatório fixado), anulando -o por ilegal, no entendimento – doutrinalmente 
apoiado em JORGE LOPES DE SOUSA (Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado 
e comentado, volume IV, 2011, pp. 509/510)  -, de que tendo os recursos jurisdicionais no contencioso 
tributário efeito meramente devolutivo (artigo 286.º, n.º 2 do CPPT) em relação à decisão recorrida e 
sendo a decisão proferida em 1.ª instância na impugnação deduzida pela reclamante de anulação das 
liquidações sindicadas, decisão esta confirmada pelo TCA -Sul, o recurso interposto desta última de-
cisão pela Fazenda Pública não suspende a decisão de anulação das liquidações que serviram de base 
à instauração da execução fiscal pelo que esta, ope legis, não pode prosseguir, independentemente da 
subsistência da garantia prestada para suspender a execução fiscal na pendência da impugnação (cfr. 
sentença recorrida, a fls. 276 a 279 dos autos).

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal no seu parecer junto 
aos autos sustenta idêntico entendimento àquele que foi perfilhado na sentença recorrida e que é pro-
pugnado por Jorge Lopes de Sousa em anotação ao artigo 286.º do CPPT.

Discorda do decidido a Fazenda Pública, alegando que  - e apenas  - é convicção da Autoridade 
Tributária que o levantamento da suspensão dos autos de execução fiscal deverá manter -se, por apli-
cação do artigo 196.º n.º 1 do CPPT, porquanto uma decisão judicial só poderá produzir os seus efeitos 
após o trânsito em julgado e, no presente momento, tal ainda não ocorreu (cfr. conclusão III e n.º 22 
das alegações de recurso, a fls. 309 e 310 dos autos).

Vejamos pois.
Dispõe o n.º 2 do artigo 286.º do CPPT: «Os recursos têm efeito meramente devolutivo, salvo 

se for prestada garantia nos termos do presente Código ou o efeito devolutivo afectar o efeito útil dos 
recursos».

Em anotação a este preceito do CPPT, escreve JORGE LOPES DE SOUSA, na sua obra de 
referência (volume IV, 6.ª edição, 2011), que o que está em causa, na atribuição de efeito devolutivo 
ou suspensivo e na apreciação do efeito útil do recurso, é a própria suspensão de efeitos da decisão 
recorrida e não do processo em que ela foi proferida (nota 6 ao art. 286.º do CPPT, op. cit., p. 508), 
esclarecendo em nota (1, de p. 508) que o efeito suspensivo do recurso também não implica suspensão 
do processo de execução fiscal que esteja pendente para cobrança da dívida cuja legalidade esteja 
a ser discutida no processo em que o recurso foi interposto, pois que tal suspensão do processo de 
execução fiscal ocorre nos casos em que estiver prevista na lei, que são os indicados nos artigos 52.º, 
n.ºs 1 e 2 da LGT e 169.º e 170.º do CPPT.

Assim, o efeito  - devolutivo ou suspensivo do recurso – respeita à decisão jurisdicional recor-
rida, cujos efeitos são ou não suspensos consoante ao recurso tiver sido atribuído efeito suspensivo ou 
meramente devolutivo.

Não obstante, como também esclarece JORGE LOPES DE SOUSA (nota 9 ao art. 286.º do CPPT, 
pp. 509/510) há normas especiais que, dispondo sobre as condições em que podem ser executadas 
as decisões judiciais, acabam por contender com as regras sobre atribuição de efeitos aos recursos 
jurisdicionais nos processos regulados pelo CPPT. Na verdade, daquele art. 169.º n.º 1, conclui -se 
que se existir garantia ou equivalente, relativamente às decisões favoráveis ao contribuinte proferidas 
em processo de execução fiscal, a possibilidade de esta prosseguir não depende do efeito do recurso, 
pois ela ficará suspensa «até à decisão do pleito» (artigo 169.º, n.º 1, do CPPT), independentemente 
do efeito devolutivo ou suspensivo dos recursos jurisdicionais das decisões que forem proferidas nos 
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processos judiciais. (…) por outro lado, também não se pode aventar a possibilidade de execução 
imediata, contra a Fazenda Pública, da decisão favorável ao contribuinte de que foi interposto recurso, 
pois a execução de julgados desfavoráveis à administração tributária apenas está prevista após o 
trânsito em julgado da decisão (arts. 100.º da LGT, 146.º, n.º 2, do CPPT, 95.º e 96.º, n.º 1, da LPTA e 
5.º, n.º 1, do DL n.º 256 -A/77, de 17 de Junho, e 160.º n.º 1, do CPTA). Assim, também nestes casos é 
indiferente que o recurso da decisão judicial anulatória proferida pelas instâncias seja suspensivo ou 
devolutivo, ou que tenha ou não sido prestada garantia, pois o efeito da decisão judicial favorável ao 
contribuinte ficará suspenso até que se verifique o trânsito em julgado.

No caso dos autos, porém, está em causa um despacho que determinou o levantamento da sus-
pensão da execução fiscal  - não obstante a pendência de recurso interposto pela Fazenda Pública de 
decisão que lhe foi desfavorável – justificado em razão da expiração da garantia bancária entregue 
nos autos com validade apenas até 08/11/2009 e do facto de que não foi esta situação regularizada 
(cfr. a alínea P) do probatório).

Despacho este julgado ilegal pelo tribunal recorrido – e bem  - porquanto tendo o recurso interposto 
da decisão efeito meramente devolutivo, os actos de liquidação que estão na base da execução fiscal 
instaurada não podem ser executados imediatamente, mesmo que não haja já garantia ou equivalente, 
pois a única decisão judicial que subsiste na ordem jurídica no momento da interposição do recurso, 
que prevalece até eventual revogação ou anulação, é a decisão anulatória da liquidação (cfr. JORGE 
LOPES DE SOUSA, op. cit., p. 510).

Do exposto decorre que o efeito devolutivo atribuído ao recurso interposto pela Fazenda Pública 
de decisão anulatória favorável ao contribuinte impede o levantamento da suspensão da execução 
fiscal mesmo que a garantia prestada para o efeito haja expirado e não tenha sido oferecida outra 
garantia idónea para o efeito, pois que, como bem diz o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto no 
seu parecer junto aos autos (a fls. 350) independentemente da existência ou não de garantia idónea 
para suspensão da execução fiscal, esta não pode prosseguir para pagamento coercivo das dívidas 
exequendas porque os actos de liquidação que as suportam foram anulados por decisão judicial e esta, 
dado o efeito meramente devolutivo do recurso, produz efeitos imediatos inviabilizando o prossegui-
mento da execução, pelo que (…) não opera a regra segundo a qual a falta de prestação de garantia 
idónea origina o prosseguimento da execução, com a penhora dos bens necessários para assegurar 
o pagamento da dívida exequenda, nos termos do disposto no art. 169.º n.º 7 do CPPT (…) que só 
ocorrerá se a decisão judicial anulatória dos actos de liquidação vier a ser revogada no seguimento 
do recurso que dela foi interposto.

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

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

Lisboa, 18 de Dezembro de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pedro Delgado — 
Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Execução fiscal. Nulidade processual. Falta de citação.

Sumário:

Se o exequente não é o exclusivo beneficiário da venda do bem penhorado, não pode 
anular -se a venda executiva por motivo de falta/nulidade da citação, sem prejuízo 
da responsabilidade civil a que haja lugar.

Processo n.º 1773/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrida: Fazenda Pública
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A………, melhor identificado nos autos, vem recorrer para este Tribunal da decisão do Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto que julgou improcedente a reclamação deduzida contra o despacho 
do Chefe do Serviço de Finanças de Matosinhos proferido no âmbito do processo de execução fiscal 
n.º 1821200701123416, despacho esse que lhe indeferiu a restituição de metade do preço obtido pela 
venda do imóvel penhorado.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1  - O presente recurso cinge -se a matéria de direito.
2  - É o presente Tribunal o competente para apreciar a presente reclamação.
3  - O recorrente não se pode conformar com a decisão proferida nos autos quando aí se considera 

que não ocorreu a invocada nulidade de falta de citação do ora recorrente bem como, quando indefere 
o pedido de restituição de metade do produto da venda do imóvel.

4  - A referida decisão de indeferimento da nulidade da citação é alicerçada no facto de, apesar de 
o ora recorrente não ter sido citado no processo de execução fiscal, daí não resultou qualquer prejuízo 
para este uma vez que, tal falta, não o prejudicou no exercício dos seus direitos processuais.

5  - Basta atentar na fundamentação da decisão sob censura para ser evidente que tal não cor-
responde à verdade.

6  - Como é reconhecido na decisão sob censura, o primeiro momento em que o recorrente teve 
conhecimento do processo de execução fiscal ocorreu quando, surgido do nada, foi notificado na qua-
lidade de fiel depositário da sua casa de morada de família, bem de sua propriedade, informando -o 
ainda que o referido imóvel iria ser vendido, em processo de execução fiscal, cerca de 1 mês depois.

7  - Ora, sabendo a Autoridade Tributária e Aduaneira que a executada era casada, sabendo de 
igual forma (porque resulta dos seus próprios registos bem como, porque consta do registo na Con-
servatória do Registo Predial) que o imóvel penhorado no âmbito da execução fiscal era propriedade 
do ora recorrente, porque motivo não foi citado o recorrente?

8  - Estamos em crer que o único motivo porque foi citado o recorrente prende -se com o facto de 
ter sido constituído como fiel depositário do imóvel porque, se não fosse esse o caso, apenas saberia 
do processo de execução fiscal e da subsequente penhora e venda do imóvel quando o adquirente o 
reclamasse para si.

9  - Como é bem patente de todo o processado prévio bem como, do comportamento posterior da 
administração fiscal, os direitos do recorrente jamais foram atendidos.

10  - Mesmo quando finalmente o recorrente teve conhecimento e, exercendo os seus direitos 
de cidadão, solicitou esclarecimentos àquela entidade, esta fez tábua -rasa do pedido apresentado, 
prosseguindo com a venda do imóvel e limitando -se a informar o recorrente da concretização dessa 
mesma venda.

11  - Não podemos compreender como é possível que a decisão sob censura considere que não 
ocorreu qualquer prejuízo para o recorrente uma vez que, este jamais recebeu o tratamento de co-
-executado podendo defender -se como tal ou, tão pouco, pôde exercer os seus direitos como cônjuge 
da executada defendendo aquilo que é seu!

12  - Se por um lado o processo de execução fiscal nunca foi intentado contra si, fazendo presumir 
que, por esse motivo a administração fiscal não considerava as dívidas tributárias como sendo da 
responsabilidade do recorrente e, como tal, não seriam comuns do casal,

13  - Por outro lado, apesar de a administração fiscal bem saber que o imóvel era propriedade 
do ora recorrente, jamais teve o cuidado de o informar que sobre o referido bem incidia uma penhora.

14  - Ou seja, não interessava à administração fiscal que o recorrente fizesse parte ou sequer 
tivesse qualquer intervenção no processo de execução fiscal fazendo crer que, o importante não era o 
seu direito como proprietário do bem mas sim, que a venda e a liquidação do bem penhorado se fizesse 
da forma mais célere possível, ao atropelo de todas as regras do estado de direito e da ética que deve 
regular as relações entre a administração tributária e os cidadãos.

15  - Resultando daqui que, reitera -se, ao recorrente não foi dada a possibilidade de se defender 
do acto do OEF.

16  - Mesmo quando o recorrente apresentou a sua reclamação daquele acto, realizado o julgamento 
e produzida prova que, salvo melhor opinião, demonstrava que a dívida da executada que conduziu ao 
intentar do processo de execução fiscal não era comum, a Mma. Juiz a quo não se pronunciou sobre 
essa questão limitando -se a indeferir liminarmente a reclamação apresentada por se mostrar verificada 
a caducidade do direito de acção.

17  - No entanto, vem a decisão sob censura concluir que a falta de citação não implicou qualquer 
prejuízo processual para o recorrente, isto quando, não lhe foi permitida qualquer intervenção nos 
autos até à concretização da venda da fracção penhorada não podendo dessa forma proteger aquilo 
que é seu.



5125

18  - Como se não bastasse, conclui ainda a decisão sob censura que o pedido de restituição de 
metade do produto da venda do imóvel tem de improceder uma vez que o reclamante não é parte na 
execução fiscal.

19  - Se o recorrente não é parte na execução fiscal foi porque o OEF nunca lhe permitiu que 
assim actuasse.

20  - A dívida fiscal jamais foi tratada como comum por parte do OEF até ao momento em que 
o recorrente reclamou para si a sua meação do produto da venda do bem imóvel — de sua proprie-
dade — vendido nos autos.

21  - Se nunca actuou de tal forma na pendência do processo de execução fiscal, não o pode fazer 
agora quando se trata de distribuir o produto da referida venda.

22  - A actuação do OEF culminando agora na recusa em entregar a meação do produto da 
venda ao recorrente, concretiza o prejuízo efectivo que a falta de citação do recorrente implica no seu 
legítimo direito de defesa.

23  - Todo o processado está ferido de vícios materiais e de forma que o inquinam.
24  - Em sua substituição, deve ser proferida decisão que reconheça o direito do Recorrente à sua 

meação no produto da venda do bem vendido nos autos, correspondendo a sua meação a um total de 
34.075,00€ (trinta e quatro mil e setenta e cinco euros) correspondente a metade do produto da venda 
do bem imóvel vendido nos autos, quantia que deve ser ordenada a sua entrega ao Recorrente.

25  - Caso tal não suceda, será causado um prejuízo irreparável ao Reclamante pois, conforme se 
infere da relação de bens comuns junta aos autos de execução fiscal, o bem imóvel penhorado e cuja 
venda foi decretada nos presentes autos, é o único que tem valor comercial susceptível de ser suficiente 
para o pagamento da meação que compete ao Requerente na partilha de bens comuns do casal.

26  - Os restantes são meros bens móveis sem valor comercial significativo — o que aliás é re-
conhecido pelo próprio serviço de finanças no despacho sob censura  - cfr. 3.º parágrafo do mesmo.

27  - Caso o Reclamante não consiga receber a quantia que reclama e que lhe pertence através 
dos presentes autos de execução fiscal sob censura, jamais conseguirá receber da executada a quantia 
que lhe compete na meação de bens comuns do casal uma vez que esta não tem, nem previsivelmente 
terá — até porque estará em situação de insolvência embora não declarada  - capacidade económica 
para cumprir com tal obrigação.

28  - Resulta do exposto que é patente que a falta de citação do recorrente traduziu -se num efec-
tivo prejuízo para a sua defesa, o que se traduz numa nulidade insanável cuja arguição se reitera nos 
termos e para os efeitos do disposto nos n.º 1 e 4 do artigo 165.º do C.P.P.T.

29  - Deve o ora recorrente ser citado para, agora sim, poder exercer o seu direito de defesa 
relativamente a um bem que, repita -se, é seu.

30  - Alternativamente, deve o despacho proferido pelo OEF ser substituído por outro que ordene a 
entrega imediata ao Reclamante de um total de 34.075,00€ (trinta e quatro mil e setenta e cinco euros) 
correspondente à meação do bem imóvel, património comum do casal, que compete ao Reclamante, 
seguindo -se os demais termos legais.»

2 – Não houve contra alegações.
3 – O Ministério Público emitiu parecer a fls. 628/630 dos autos, pronunciando -se pelo não pro-

vimento recurso e argumentando, em síntese que não tendo sido arguida perante o órgão de execução 
fiscal a nulidade por omissão de citação e não tendo sido este objecto de conhecimento por parte do 
órgão de execução fiscal, não podia tal questão ser objecto de apreciação em sede de reclamação dirigida 
ao tribunal, ao abrigo do disposto no artigo 276º do CPPT

Por outro lado, e no que respeita à pretensão em receber metade do valor do produto da venda do 
bem penhorado, sustenta o mesmo ilustre magistrado que o recorrente não fundamenta minimamente o 
seu pedido, nem se alcança qual é a sua base legal, para concluir que a sentença recorrida não merece 
qualquer censura, antes deve ser confirmada,

4 – Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre apreciar e decidir.
5 - Em sede factual apurou -se em primeira instância a seguinte matéria de facto:
1. Em 28.09.2007, no Serviço de Finanças (SF) de Matosinhos foi instaurada a execução fiscal 

n.º 1821200701123416, contra a executada B…….., com o NIF ……… (fls. 364 e se.);
2. Por dívidas provenientes de IVA do ano de 2007 e IRS do ano de 2009 retido na fonte e não 

entregue e coimas, no montante global de € 12.274,49;
3. A executada B…….. desenvolvia a actividade de comércio a retalho de outros artigos para o 

lar, com o CAE52.444);
4. Foi instaurada execução comum contra a B…….., no âmbito da qual o reclamante requereu a 

separação judicial de bens;
5. Tendo em 21.12.2009 sido feito o mapa de partilhas, pelo qual o imóvel foi atribuído ao recla-

mante, ficando este de dar tornas à executada equivalentes ao excedente do seu quinhão, no montante 
de €39.967,50.

6. O reclamante foi casado com a executada até 10.05.2010, data do divórcio;
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7. No regime de bens adquiridos;
8. Em 27.07.2010 foi penhorada a fracção autónoma ZH, do artigo urbano 6714, da Freguesia 

de ……..;
9. Constando na respectiva Conservatória do Registo Predial em nome da executada e do ora 

reclamante;
10. A executada foi citada em 23.08.2010;
11. Em 12.01.2011 o reclamante foi notificado da designação da data da venda do imóvel penho-

rado, na qualidade de cônjuge e fiel depositário do imóvel;
12. Desta decisão, o reclamante deduziu reclamação, em 15.02.2011, que correu termos neste 

tribunal sob o n.º 1181/11, no qual foi decidida a caducidade do direito de acção, com trânsito em 
julgado em 21.11.2011 (fls. 383 e ss.);

13. Em 06.02.2012 o reclamante foi notificado da adjudicação do imóvel, na qualidade de seu 
fiel depositário (fls. 378);

14. O imóvel foi adjudicado pelo valor de €68.150,00;
15. O reclamante em 06.02.2013 requereu ao OEF o ressarcimento da meação deste no produto 

da venda do imóvel (fls. 483);
16. Por despacho do OEF de 17.04.2013 tal pretensão foi indeferida;
17. Desse despacho o reclamante deduziu a presente reclamação.
6. Do mérito do recurso
São duas as questões objecto do presente recurso:
Em primeiro lugar saber se padece de erro de julgamento a sentença do Tribunal Administrativo e 

Fiscal do Porto que julgou não se verificar no caso a invocada nulidade por falta de citação do recorrente 
para o processo de execução fiscal;

Por outro lado, saber se igualmente incorre em erro de julgamento a decisão recorrida ao julgar 
improcedente a reclamação do despacho do órgão de execução fiscal que indeferiu o pedido de resti-
tuição de metade do produto da venda do bem penhorado.

6.1 Da nulidade por falta de citação do recorrente para o processo de execução fiscal.
A decisão recorrida considerou que o reclamante, e ora recorrente, já não tinha a qualidade de 

cônjuge da executada quando foi efectuada a penhora do imóvel, não lhe sendo aplicável o disposto 
nos artigos 220º e 239º do CPPT.

Por outro lado, a Mmª. Juiz “a quo” ponderou também que no caso as dívidas foram contraí-
das pela executada, como comerciante na constância do matrimónio celebrado com regime de bens 
adquiridos, pelo que se presumem da responsabilidade da executada e do recorrente por terem sido 
contraídas nos termos previstos no artº 1691º, alínea d) do Código Civil, concluindo que o reclamante 
era responsável pelo pagamento da dívida exequenda e, nessa medida, se impunha a sua citação para 
os termos da execução fiscal.

Prosseguindo nesse discurso argumentativo considerou a sentença recorrida que, tendo sido omitida 
essa citação, a mesma só configuraria nulidade insanável nos termos da alínea a) do nº1 do artigo 165º 
do CPPT, se daí tivesse resultado prejuízo para a defesa do interessado.

Ora, entendeu a decisão sindicada que, no caso, não se verificou esse prejuízo para a defesa, 
uma vez que o reclamante/Recorrente foi notificado da data designada para a venda do imóvel e nessa 
altura podia ter utilizado os meios processuais ao seu dispor, designadamente arguição de tal nulidade 
e embargos de executado.

Neste contexto concluiu que a omissão da falta de citação não configurou nulidade insanável, por 
não ter ocorrido prejuízo para a defesa do reclamante.

É contra o assim decidido que se insurge o recorrente alegando que «não lhe foi permitida qual-
quer intervenção nos autos até à concretização da venda da fracção penhorada não podendo dessa 
forma proteger aquilo que é seu» e que tal falta de citação constitui nulidade insanável nos termos do 
disposto no artº 165º, ns. 1 e 4 do Código de Procedimento e Processo Tributário.

Vejamos.
O tribunal a quo ponderou que no caso subjudice as dívidas foram contraídas pela executada, como 

comerciante, na constância do matrimónio celebrado com o recorrente em regime de bens adquiridos, 
pelo que se presumem da responsabilidade da executada e do recorrente por terem sido contraídas nos 
termos previstos no artº 1691º, alínea d) do Código Civil, concluindo que este último era responsável 
pelo pagamento da dívida exequenda e, nessa medida, se impunha a sua citação para os termos da 
execução fiscal.

Não merece censura este segmento da decisão sindicada.
De facto o vínculo conjugal ainda não se dissolvera no momento em que se constituiu a dívida, 

pelo que será apropriado classificar tal dívida como conjugal (artigos 1690.º e seguintes do Código 
Civil, nomeadamente o artigo 1691.º, n.º 1, alínea d)).
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Sucede que, por outro lado, o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto concluiu também que 
no caso a omissão da falta de citação não configurou nulidade insanável, por não ter ocorrido prejuízo 
para a defesa do reclamante.

Entendemos que, neste aspecto, a decisão recorrida não fez o melhor enquadramento jurídico 
da situação em análise, sendo certo que, ainda assim, não deverá proceder a pretensão do recorrente.

Com efeito, nos termos do artº 165º, n.º 1, alínea a) do Código de Procedimento e Processo Tri-
butário, a falta de citação constitui nulidade insanável em processo de execução fiscal, quando possa 
prejudicar a defesa do interessado (al. a) do n.º 1 do art. 165º do CPPT), a qual pode ser arguida em 
qualquer estado do processo, enquanto não deva considerar -se sanada (cfr. n.º 4 do art. 165º do CPPT, 
bem como a alínea a) do art. 194º e o n.º 2 do art. 204 (1), ambos do CPC).

Trata -se de nulidades que podem ser conhecidas oficiosamente ou na sequência de arguição, até ao 
trânsito em julgado da decisão final (nº 4 do art. 165º do Código de Procedimento e Processo Tributário). 
Assim, omitido que seja o acto de citação do executado, com a consequente possibilidade de prejuízo 
para a sua defesa, em virtude de, pela falta de citação, ter ficado impossibilitado de utilizar os meios 
de defesa que a lei prevê para esse efeito, impõe -se a declaração daquela nulidade insanável, com a 
consequente anulação dos termos subsequentes do processo que deles dependam absolutamente - n.º 2 
do art. 165º do Código de Procedimento e Processo Tributário (2).

Não obstante o exposto deverá entender -se, como sublinha Jorge Lopes de Sousa no seu Código 
de Procedimento e Processo Tributário anotado, 6ª edição, vol. IV, pag. 186, que esta falta de citação 
não importa a anulação das vendas, adjudicações, remissões ou pagamentos já efectuados (3), das quais 
o exequente não haja sido o exclusivo beneficiário, sem prejuízo do direito da pessoa que devia ter 
sido citada ser indemnizado pelo exequente ou outro credor pago em vez dela, segundo as regras do 
enriquecimento sem causa, e também sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos gerais, que 
possa recair sobre a pessoa a quem seja imputável a falta de citação.

É o que decorre da aplicação do disposto no artº 864º, n.º 11 do Código de Processo Civil (786º, 
n.º 6, na actual redacção) ao processo de execução fiscal, o que se justifica por razões de coerência 
valorativa ou axiológica da ordem jurídica.

Como esclarece aquele autor, ob. citada, pag. 33, «não há qualquer razão que possa justificar que 
em execução fiscal o comprador dos bens mereça menor protecção do que a que merece o comprador 
dos bens em execução comum, porquanto é idêntico o objectivo legal de promover a venda e o seu 
rendimento (…..) Assim a aplicação, nesta matéria, do regime das nulidades insanáveis, previsto nos 
nºs 2 e 4 do art. 165º do CPPT, de que resultaria sempre a anulação das vendas até ao trânsito em jul-
gado da decisão final do processo de execução fiscal, será incompaginável com a unidade do sistema 
jurídico, que é o primacial elemento interpretativo a considerar (….).

Assim, arguida a nulidade por falta de citação após a realização da venda, adjudicação de bens, 
remição ou pagamentos, a anulação só pode ocorrer se o exequente foi o exclusivo beneficiário dele, 
ficando o que indevidamente não tenha sido citado com o direito de indemnizado nos termos do n.º 11 
do art. 864º do Código de Processo Civil, aplicável ex -vi artº 2º, alínea e) do Código de Processo 
Civil, (vide também neste sentido, Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 16.11.2011, 
recurso 518/11 e de 31.10.2007, recurso 575/07, in www.dgsi.pt).

É certo que nos casos de falta de citação do executado, quando o mesmo seja revel, não se aplica 
o regime previsto no artº 864º, n.º 11, do Código de Processo Civil, pois está especialmente prevista 
no artº 909º, n.º 1, alínea b) do mesmo diploma legal (839, n.º 1, alínea b) na actual redacção) a sua 
relevância como fundamento de anulação de venda, sem qualquer restrição derivada de quem seja o 
seu beneficiário.

Porém, como resulta do texto dessa alínea b), este regime especial para a anulação da venda pelo 
executado só aplicável quando ele seja revel, isto é “além de não deduzir qualquer oposição, não cons-
tituir mandatário nem intervier de qualquer forma no processo” (4) art. 483 (5) do CPC).

Ora no caso subjudice resulta do probatório que a Administração Fiscal notificou o recorrente da 
designação da data da venda do imóvel, tendo o mesmo tido intervenção no processo mediante a de-
dução de reclamação do acto do órgão de execução fiscal, aliás julgada intempestiva (vide pontos 11 e 
12 do probatório), sendo de notar que teria sido este o momento oportuno e adequado para o recorrente 
arguir a nulidade por falta de citação.

Nestas circunstâncias, não tendo tal ocorrido e não sendo o recorrente revel, ser -lhe -á aplicado o 
regime do artº 864º, n.º 11 do Código de Processo Civil, o qual, como vimos, não importa a anulação 
das vendas, adjudicações, remissões ou pagamentos já efectuados, sem prejuízo da responsabilidade 
civil da Administração Fiscal e do direito de indemnização por indevidamente não ter sido citado.

Deste modo, forçoso será concluir que, ao contrário do que pretende o recorrente, no caso subjudice 
não haverá lugar à aplicação do regime das nulidades insanáveis, previsto nos nºs 2 e 4 do art. 165º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário, pelo que, nesta parte e com esta fundamentação, o 
recurso não poderá obter provimento.
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7. Do pedido de restituição de metade do produto da venda do bem penhorado
Pretende ainda o recorrente que seja proferida decisão que reconheça o seu direito à meação no 

produto da venda do bem vendido nos autos, correspondendo a um total de 34.075,00€ (trinta e quatro 
mil e setenta e cinco euros), ou seja, metade do produto da venda do bem imóvel vendido nos autos.

Alega que caso tal não suceda lhe será causado um prejuízo irreparável pois que o bem imóvel 
penhorado, e cuja venda foi decretada nos presentes autos, é o único que tem valor comercial suficiente 
para lograr o pagamento da meação que lhe compete na partilha de bens comuns do casal.

Esta argumentação não pode, no entanto, obter acolhimento.
Como bem salienta o ilustre magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal Administra-

tivo, o Recorrente não fundamenta minimamente o seu pedido, nem se alcança qual é a sua base legal.
Tudo leva a crer que o Recorrente parte do princípio que não é responsável pela dívida exequenda 

e que a penhora só podia incidir sobre a meação pertença da executada.
Mas estes pressupostos, como vimos, não se verificam.
Em primeiro lugar porque, como atrás ficou dito, no caso as dívidas foram contraídas pela exe-

cutada, como comerciante na constância do matrimónio celebrado com regime de bens adquiridos, 
pelo que se presumem da responsabilidade da executada e do recorrente por terem sido contraídas nos 
termos previstos no artº 1691º, alínea d) do Código Civil,

Em segundo lugar porque o que resulta da matéria de facto é que o imóvel lhe foi adjudicado em 
partilhas, tendo o recorrente ficado onerado com as tornas à executada.

Como quer que seja, e atrás ficou dito, sem prejuízo do eventual direito a indemnização ou até de 
eventual anulação de venda na sequencia de acção de reivindicação de propriedade (6), não há, no caso 
subjudice, base legal para que se lhe possa reconhecer, em sede de execução fiscal, qualquer direito a 
parte do produto da venda.

Neste contexto entendemos que a sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido de restituição 
de metade do produto da venda do imóvel, não merece qualquer censura, antes deve ser confirmada.

8. Decisão
Termos em que acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo, em negar provimento ao recurso, e confirmar, com esta fundamentação, a decisão 
recorrida.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Fran-
cisco Rothes.

(1) Que correspondem, na actual redacção aos arts. 187º e 198º.
(2) Cf., também neste sentido, Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 24.11.2006, processo 0174/06, de 

30.11.2011, recurso 915/11 e de 30/10/2013, recurso 1312/13, in www.dgsi.pt.
(3) Sublinhado nosso.
(4) Cf. ob. citada, pag. 35.
(5) 566º na redacção actual.
(6) Cf. neste sentido Rui Duarte Morais, A Execução Fiscal, ed. Almedina, pags. 181 -182 

 Acórdão de 18 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Determinação do valor da causa. Custas. Aplicação da lei no tempo. Artigo 97.º -A, 
n.º 1 do CPPT.

Sumário:

 I — Não tendo sido impugnado o valor da causa fixado por sentença do qual foi in-
terposto recurso que veio a obter provimento, esse valor mantêm -se.

 II — O valor da causa para efeitos de custas é fixado de acordo com as regras que 
vigoravam na data de entrada do processo.

Processo n.º 1837/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
 - Relatório  -
1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Sintra, de 26 de Setembro de 2013, na parte respeitante à fixação do valor da causa – fixado 
em €656.285,71 – para o que apresentou as seguintes conclusões:

I. O valor da causa encontrava -se já fixado nos autos, na sentença de 11/02/2013.
II. No que ao valor da causa respeita, não foi interposto recurso, nem por outra forma posto o 

mesmo em crise, senão neste momento, não se tendo verificado qualquer erro na referida sentença de 
14/02/2013, este valor é insusceptível de ser alterado.

III. Subsidiariamente, ainda que assim não fosse, há que referir que, na redacção em vigor à data 
da entrada da petição inicial, o artigo 97.º -A do CPPT impunha que o valor da causa fosse fixado, com 
o limite de €5.000,00, respeitado na sentença de 11/02/2013, mas ignorado na sentença ora em crise.

IV. Este normativo, como se refere no acórdão do Supremo Tribunal Administrativo referente 
ao processo n.º 099/12 de 15/02/2012, consultável integralmente em www.dgsi.pt, foi aditado pelo 
Decreto -Lei n.º 34/2008, de 26/2 e é aplicável a processos (e respectivos incidentes, recursos e apen-
sos) iniciados a partir de 20/4/2009 (cfr. os arts. 26º e 27º desse DL, na redacção dada pela Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31/12).

V. Sendo certo que nos termos do art. 8º n.º 6 da Lei 7/2012 de 13 de Fevereiro, o valor da causa 
para efeitos de custas é sempre fixado de acordo com as regras que vigoravam na data de entrada do 
processo.

VI. Ora, a presente reclamação de actos do órgão de execução fiscal foi intentada em 2012, 
sendo -lhe aplicável aquele regime.

VII. De facto, como se refere no Acórdão acima identificado: “como salienta o Cons. Jorge de 
Sousa (Código de Procedimento e Processo Tributário, anotado e comentado, Vol. II, 6ª ed., Alme-
dina, 2011, anotações 8 e 11 ao art. 97º -A, pp. 75/78), a referência, contida neste n.º 2, à «condição 
económica do impugnante» revela, por um lado, que também ele visa apenas a fixação de valor em 
processos de impugnação de actos, mas também conduz «à conclusão de que os critérios de fixação 
do valor previstos neste art. 97º -A não se aplicam a processos não impugnatórios, designadamente às 
questões suscitadas nos processos de execução fiscal, que não se reconduzam à impugnação de actos». 
Mas, como «… processos impugnatórios de actos deverão considerar -se (para além dos enquadráveis 
no n.º 1 (…)) a impugnação de actos de apreensão (art. 143º do CPPT), a impugnação de providências 
cautelares adoptadas pela Administração Tributária (art. 144º do CPPT) e também a reclamação de 
actos praticados na execução fiscal (art. 276º do CPPT) e recurso de actos de derrogação do sigilo 
bancário (art. 146º -B do CPPT).”

VIII. Assim, como bem se decidiu no citado acórdão: “Em concordância com este entendimento, 
que nos parece ser o que resulta da correcta interpretação da lei, havemos, pois, de concluir que no 
presente caso, porque estamos face a um processo impugnatório de acto do órgão de execução fiscal, 
é aplicável o regime previsto no citado art. 97º -A do CPPT, nomeadamente o seu n.º 2, dado que a 
reclamação não é no caso subsumível a nenhuma das alíneas do n.º 1; ou seja, o respectivo valor, para 
efeitos de custas, há -de encontrar -se de acordo com a regra constante deste n.º 2: o valor do processo 
é fixado pelo juiz, tendo em conta a complexidade do processo, a condição económica do impugnante, 
tendo como limite máximo o valor da alçada da 1ª instância dos tribunais judiciais (Euros 5.000).”

IX. Deste modo, deveria, tal como sucedeu na sentença de 11/02/2013 o valor da causa ser fixado, 
“tendo em conta a complexidade do processo, a condição económica do impugnante, tendo como limite 
máximo o valor da alçada da 1ª instância dos tribunais judiciais (Euros 5.000).”

X. No caso dos autos, além de dever o valor da causa ser fixado com o limite máximo de €5.000,00, 
encontram -se verificadas as condições para que pudesse ser dispensado o pagamento do remanescente 
do valor da taxa de justiça correspondente ao valor do processo superior a € 275.000,00, cf. art. 6º 
n. 7 do Regulamento das Custas Processuais.

XI. Isto porque, apesar da complexidade da causa, a mesma não era de molde a obstar àquela 
dispensa do pagamento do remanescente e porque, as partes não tiveram uma conduta processual que 
obste a essa dispensa.

XII. Ora, não tendo sido dispensado o pagamento daquele remanescente afigura -se -nos que, o 
valor das custas correspondentes a esta decisão, caso apenas se tenha em consideração o teor literal 
do art. 6º n.º 7 do RCP, sempre será desproporcionado e desrazoável atendendo às tarefas despendidas 
e ao resultado processual obtido.

XIII. O que levará a que a douta sentença não dispensando o pagamento do remanescente e 
consequente consideração dos valores da taxa de justiça em sede de conta levará a uma aplicação 
do art. 6.º n.º 7 que padece de inconstitucionalidade material por violação do direito de acesso aos 
tribunais e do princípio da proporcionalidade (artigo 20.º, n.º 1, da Constituição).

XIV. A sentença recorrida, ao assim não entender, apresenta -se ilegal por desconformidade com 
os preceitos acima assinalados, não merecendo por isso ser confirmada.



5130

Termos em que, com o mui douto suprimento de V. Exas., deverá ser considerado procedente o 
recurso e revogada a douta sentença recorrida, na parte referente a custas, de molde a considerar 
o valor de €5.000,00, ou, subsidiariamente, a considerar a dispensa do pagamento do remanescente 
prevista no art. 6.º n.º 7 do RCP, como é de Direito e Justiça.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 234 

a 237 dos autos, concluindo no sentido de que assiste razão à Recorrente, devendo a sentença recor-
rida ser revogada, determinando -se a baixa do processo à 1.ª instância para ampliação da matéria 
de facto e em consonância com a mesma fixar o valor da causa, ao abrigo do disposto no n.º 2 do 
artigo 97.º -A do CPPT.

Com dispensa de vistos, dado o carácter urgente do processo, vêm os autos à conferência.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É apenas a de saber se a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento ao fixar o valor da 

causa em €656.285,71.
5. Apreciando
5.1 Da fixação do valor da causa na sentença recorrida
A sentença recorrida, na parte impugnada, dispõe do seguinte modo:
“Valor tributário: €656.285,71 (art. 97.º -A, n.º 1, alínea e) do CPPT).”
Alega a recorrente que o valor da causa encontrava -se já fixado nos autos, na sentença de 

11/02/2013, sendo esse valor insusceptível de ser alterado porque no que ao valor da causa respeita, 
não foi interposto recurso, nem por outra forma posto o mesmo em crise, alegando subsidiariamente, 
para o caso de assim não se entender, que, na redacção em vigor à data da entrada da petição inicial, 
o artigo 97.º -A do CPPT impunha que o valor da causa fosse fixado, com o limite de €5.000,00, sendo 
certo que nos termos do art. 8º n.º 6 da Lei 7/2012 de 13 de Fevereiro, o valor da causa para efeitos 
de custas é sempre fixado de acordo com as regras que vigoravam na data de entrada do processo, 
in casu 2012, alegando ainda a título subsidiário que encontram -se verificadas as condições para que 
pudesse ser dispensado o pagamento do remanescente do valor da taxa de justiça correspondente ao 
valor do processo superior a € 275.000,00, porque, apesar da complexidade da causa, a mesma não 
era de molde a obstar àquela dispensa do pagamento do remanescente e porque, as partes não tiveram 
uma conduta processual que obste a essa dispensa, mais considerando que caso apenas se tenha em 
consideração o teor literal do art. 6º n.º 7 do RCP, sempre (tal valor) será desproporcionado e desra-
zoável atendendo às tarefas despendidas e ao resultado processual obtido, o que levará a uma aplicação 
do art. 6.º n.º 7 que padece de inconstitucionalidade material por violação do direito de acesso aos 
tribunais e do princípio da proporcionalidade (artigo 20.º, n.º 1, da Constituição).

O Excelentíssimo Procurador -Geral adjunto junto deste Supremo Tribunal no seu parecer junto 
aos autos sustenta que assiste razão à recorrente, sendo de aplicar ao caso dos autos o disposto no n.º 2 
do artigo 97.º -A do Código de Procedimento e de Processo Tributário, em conformidade com o enten-
dimento expresso por JORGE LOPES DE SOUSA e a jurisprudência deste Supremo Tribunal acolhida 
no Acórdão de 15 de Fevereiro de 2012 (rec. 99/12).

E na verdade assiste razão à recorrente, desde logo em razão do primeiro dos fundamentos que 
invoca na sua alegação.

Vejamos porquê.
Nos presentes autos foi proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, em 11 de Fevereiro 

de 2013 (a fls. 66 a 80 dos autos), uma primeira sentença, na qual foi julgada procedente a reclamação 
judicial deduzida por A…………, S.A. contra decisão do órgão de execução fiscal que lhe indeferiu o 
pedido de dispensa de prestação de garantia, com fundamento no vício de falta de fundamentação do 
despacho reclamado (cfr. fls. 79 dos autos).

Nesta primeira decisão, que conheceu igualmente do vício de “Falta de audiência prévia do Re-
clamante” julgando -o improcedente (fls. 75 a 77 dos autos), foi fixado o valor da causa em €5.000,00, 
ao abrigo do art. 97.º -A n.º 2 do CPPT (fls. 79 dos autos).

Desta sentença foi apenas interposto recurso pela Fazenda Pública e tão só quanto ao julgado vício 
de falta de fundamentação do despacho reclamado (cfr. as alegações de recurso respectivas, a fls. 89 a 
98 dos autos), recurso este julgado provido por Acórdão deste STA de 5 de Junho de 2013 (a fls. 111 
a 123 dos autos) que, conhecendo apenas da questão de saber se a dita decisão de indeferimento se 
encontra fundamentada (cfr. fls. 121 dos autos), assim o julgou, determinando a revogação da decisão 
recorrida e ordenando a baixa dos autos à instância para apreciação da questão da verificação dos 
pressupostos legais da isenção de prestação de garantia (cfr. fls. 123 dos autos).

Foi na sequência desta decisão do STA que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra veio a 
proferir, em 26 de Setembro último, a sentença ora objecto de recurso quanto ao valor da causa fixado.

Nesta, como aí se deixou consignado (fls. 189 dos autos) apenas havia que saber se estão reunidos 
os pressupostos legais da dispensa de isenção de prestação de garantia, uma vez que já foram apre-
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ciados os vícios formais assacados ao acto, tendo transitado em julgado a decisão que concluiu pela 
improcedência do vício de preterição de audiência prévia e tendo – o acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo proferido no recurso n.º 867/13 – considerado improcedente o arguido vício de falta 
de fundamentação, como resulta da vasta e claríssima fundamentação nele espelhada (…).

Resulta claro das peças processuais integrantes dos presentes autos que a sentença de 11 de Fe-
vereiro de 2013 apenas foi revogada pelo Acórdão do STA de 5 de Junho de 2013 na parte impugnada, 
mantendo -se no demais, não havendo, pois, razão válida para que a sentença objecto do presente recurso 
tenha novamente fixado o valor da causa.

Acresce que o fez aplicando uma alínea do n.º 1 do artigo 97.º  - A do CPPT  - a sua alínea e)  -, que 
apenas foi aditada àquele artigo pela Lei do Orçamento do Estado para 2012 (cfr. o artigo 222.º da Lei 
n.º 66 -B/2012, de 31 de Dezembro), sendo que a petição de reclamação judicial que está na origem dos 
presentes autos deu entrada no TAF de Sintra em 15 de Outubro de 2012 (cfr. carimbo aposto a fls. 2 
dos autos), em data anterior, portanto, à da entrada em vigor daquela lei, sendo que, como bem diz a 
recorrente, nos termos do art. 8º n.º 6 da Lei 7/2012 de 13 de Fevereiro (de alteração ao Regulamento 
das Custas Processuais, aprovado pelo DL n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro), o valor da causa para efeitos 
de custas é sempre fixado de acordo com as regras que vigoravam na data de entrada do processo, 
sendo igualmente este o momento a que se atende para a determinação do valor da causa para outros 
efeitos que não os de custas (cfr. o n.º 1 do artigo 299.º do Código de Processo Civil).

Conclui -se, pois, que o recurso merece provimento, sendo de revogar a sentença recorrida na parte 
em que fixou o valor da causa, pois que este se encontrava já fixado, e sem reparo.

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

Supremo Tribunal Administrativo, em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida 
na parte em que fixou novamente o valor da causa, mantendo -a no demais, valendo como valor da causa 
o que lhe fora originariamente fixado.

Sem custas.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pedro Delgado — Ca-
simiro Gonçalves. 
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